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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO

    A programación didáctica que se describe neste documento ten como finalidade desenvolver

o currículo básico en relación ás áreas de lingua castelá, lingua galega, matemáticas, ciencias

sociais,  ciencias da natureza,  valores sociais e cívicos e educación artística (o relativo á

educación plástica) para o curso académico 2021/2022 e está baseada no disposto en:

LOMCE, Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa

DECRETO 105/2014, de 4 de setembro,  polo que se establece o currículo  da educación

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

     Así mesmo, encádrase dentro do Proxecto Educativo do CEIP A Ramallosa, situado no

Concello de Teo. Este concello atópase moi próximo á cidade de Compostela, polo que no alumnado

escolarizado combínase a procedencia do medio rural das diferentes parroquias do municipio coa

poboación residente nas diversas  urbanizacións de ámbito periurbano.

A zona de influencia do centro está en expansión, polo que o alumnado e as familias son de

diversa  procedencia,  proporcionando  ao  centro  unha  diversidade  enriquecedora  que  debe  ser

tratada para o progreso adecuado da cidadanía a través do desenvolvemento da propia escola,

empezando polas propias aulas. En todo caso, falamos polo xeral de alumnado de familias de clase

media traballadora que viven no rural. Pais e nais traballan maioritariamente no sector servizos e,

segundo os datos da enquisa da última avaliación de diagnóstico, o ISEC do centro é  medio alto. De

todos xeitos, o dato medio agacha una notable diversidade do nivel sociocultural das familias. Na

zona existen equipamentos deportivos, culturais e de ocio.

No curso 2021/22 no quinto curso de primaria están escolarizados 58 alumnos/as repartidos

en  tres  aulas  de  20,  19  e  19  alumnos/as  cada  unha,  e  no  sexto  curso  de  primaria están

escolarizados 44 alumnos/as repartidos en dúas aulas 22 alumnos/as.

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Enténdese por competencia a capacidade para aplicar de xeito integrado os contidos

propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e

a resolución eficaz de problemas complexos.

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos

contidos desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non

se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso

de desenvolvemento mediante o cal os alumnos/as van adquirindo maiores niveis de desempeño no

seu uso. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos a aplicación do

coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 
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    A selección dos contidos e a metodoloxía a por en práctica en cada área contribúen ao

desenvolvemento das seguintes competencias clave

Comunicación lingüística ( CCL ). Implica a habilidade de expresar e interpretar conceptos,

sentimentos  e  opinións  de  forma  oral  e  escrita,  e  de  interactuar  lingüisticamente  de  maneira

adecuada. 

Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía (CMCT).

Fortalecen a capacidade de aplicar o razoamento matemático para describir, interpretar e predicir

distintos fenómenos, e desenvolven o pensamento científico. 

Competencia dixital (CD). Implica o uso creativo, crítico e seguro das TIC para alcanzar

obxectivos relacionados coa aprendizaxe, co uso do tempo libre e coa participación na sociedade. 

Aprender a aprender ( CAA). Supón reflexionar e tomar conciencia da propia aprendizaxe e

identificar os coñecementos, as destrezas e as actitudes necesarios para iniciar, organizar e persistir

nela. 

Competencias sociais e cívicas (CSC). Facilitan a interpretación dos fenómenos sociais, así

como a interacción social conforme a normas baseadas no respecto e nos principios democráticos. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). É a capacidade de transformar as

ideas en actos de forma creativa e innovadora e de xestionar os recursos adecuados para alcanzar

un obxectivo. 

Conciencia  e  expresións  culturais (CCEC).  Implica  coñecer,  comprender  e  apreciar  as

manifestacións culturais e artísticas, e expresarse creativamente a través de distintos medios.

Daremos prioridade a actividades de aprendizaxe que impliquen varias competencias

ao mesmo tempo, potenciando especialmente  o desenvolvemento da competencia en comunicación

lingüística e da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  Así

mesmo,  nos  cadros  das  diferentes  áreas  pódese  observar  como  dende  cada  unha  delas  se

contribúe á adquisición das competencias clave.

3. ASPECTOS METODOLÓXICOS

A metodoloxía comprende o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e

planificadas  polo  profesorado,  de  xeito  consciente  e  reflexivo,  coa   finalidade  de  posibilitar  a

aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.

A metodoloxía didáctica comprende a descrición das prácticas docentes e a organización do

traballo  docente, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables,  os criterios de avaliación

do grao de adquisición das competencias, así como o logro dos obxectivos de cada ensinanza e

etapa educativa.
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En cada área adoptarase a metodoloxía máis axeitada ás características das aprendizaxes e

do  grupo  de  alumnos  e  alumnas  aos  que  van  dirixidos.  Ademais,  a  adecuada  selección  da

metodoloxía será variada e adecuada ás características e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e

das alumnas. 

Tal e como se recolle no artigo 15 (Decreto 105/2014) sobre os principios metodolóxicos, nesta

programación:

Poñerase  especial  énfase  na  atención  á  diversidade  do  alumnado,  na  atención

individualizada,  na  prevención  das  dificultades  de  aprendizaxe  e  na  posta  en  práctica  de

mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades.

A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida

ao  logro  dos  obxectivos  e  das  competencias  clave.  Neste  sentido  prestarase  atención  ao

desenvolvemento  de  metodoloxías  que  permitan  integrar  os  elementos  do currículo  mediante  o

desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos

da vida real.

A acción  educativa  procurará  a  integración  das  distintas  experiencias  e  aprendizaxes  do

alumnado  e  terá  en  conta  os  seus  diferentes  ritmos  e  estilos  de  aprendizaxe,  favorecendo  a

capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo colaborativo e en equipo.

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é

de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de

textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de fomentar o hábito da lectura, os centros

docentes organizarán a súa práctica docente de xeito que se garanta a incorporación dun tempo

diario de lectura non inferior a trinta minutos.

A intervención educativa ten en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo

que deste xeito se garante o desenvolvemento de todo el e mais unha atención personalizada en

función das necesidades de cadaquén.

Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e das

alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo

para lograr o éxito escolar.

Os  mecanismos  de  reforzo  que  se  poñerán  en  práctica  tan  pronto  como  se  detecten

dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas

poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do

currículo.

Deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle  permitan  ao alumnado

avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo, para

unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo
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 Impartirase de xeito  integrado o  currículo  de todas as linguas ofertadas (lingua galega e

literatura, lingua castelá e inglés), co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias

lingüísticas  do  alumnado  contribúan  ao  desenvolvemento  da  súa  competencia  comunicativa

plurilingüe tal e como se recolle no proxecto lingüístico do centro.

Procuraremos metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de

problemas, o traballo por retos ou a cooperación. En definitiva, procúrase na selección de contidos o

desenvolvemento de metodoloxías activas e contextualizadas asegurando o desenvolvemento das

competencias  clave  ao  longo  de  toda  a  etapa.  Deste  xeito,  os  métodos  utilizados  parten  da

perspectiva  docente  como  persoal  orientador,  promotor  e  facilitador  do  desenvolvemento

competencial  no  alumnado;  ademais,  deben  enfocarse  á  realización  de  tarefas  ou  situacións-

problema  nas  que  o  alumnado  poida  resolver  facendo  uso  axeitado  dos  distintos  tipos  de

coñecementos  matemáticos,  destrezas,  actitudes  e  valores.  Así  mesmo,  mediante  prácticas  de

traballo  individual  e  cooperativo,  terase  en  conta  a  atención  á  diversidade  e  o  respecto  polos

distintos ritmos e estilos de aprendizaxe.  Neste sentido, o traballo por proxectos, especialmente

relevante para a aprendizaxe por competencias, sustentado na proposta dun plan de acción co que

se busca conseguir un determinado resultado práctico parece responder ás necesidades do grupo-

clase  mencionado.  Esta  metodoloxía  axudará  ao  alumnado  a  organizar  o  seu  pensamento

favorecendo nel a reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefa investigadora a través

dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus

coñecementos e habilidades a proxectos reais.
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4. REFERENCIA COMPETENCIAL DE QUINTO DE PRIMARIA

COMPETENCIA E COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

5º de Educación Primaria

Áreas Estándar SI/NON

CN Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos naturais da propia comu-
nidade autónoma, utilizando medios de observación directa (lupa, lupa binocular, microscopio…) e consultando do-
cumentos escritos, imaxes e gráficos; analízaa, obtén conclusións e comunica a súa experiencia.

CN Describe os efectos dalgúns tipos comúns de contaminación sobre persoas, animais, plantas e as súas contornas. 

CN Comunica adecuadamente os resultados obtidos das investigacións realizadas para estudar o comportamento dos
corpos. 

CN/CS Comunica oralmente e por escrito a experiencia e as principais reflexións sobre o proceso seguido nunha investiga-
ción sobre situacións ou problemas sinxelos. 

CN/CS Presenta dunha maneira ordenada, clara e limpa en papel e con apoio dixital un informe sobre a investigación reali-
zada. 

CN Realiza un proxecto individual ou en equipo e presenta un informe en soporte papel e/ou dixital, recollendo informa-
ción de distintas fontes (directas, libros, Internet), con diferentes medios e comunicando de forma oral a experiencia
realizada, apoiándose en imaxes e en textos escritos en Word e/ou PowerPoint.

CS Explica oralmente e por escrito as observacións e as interpretacións do traballo con planos e mapas. 

CS Recolle información dos feitos e fenómenos dados e comunícaa oralmente.

CS Utiliza con precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados,
reflexionando posteriormente sobre o proceso de aprendizaxe, cunhas pautas dadas.

CS Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifestan a comprensión de
textos orais e/ou escritos.

LGL Participa en situacións de comunicación da aula gardando a quenda de palabra, escoitando as intervencións e in-
corporando as opinións dos outros. 

LGL Participa en situacións de comunicación da aula organizando o discurso. 

LGL Exprésase oralmente dunha maneira organizada e coherente segundo a situación comunicativa. 

LGL Produce dunha maneira oral relatos e exposicións de clase. 

LGL Explica oralmente as reflexións sobre os aspectos que aprende.

LGL Capta o sentido de textos orais identificando ideas principais e secundarias, opinións e valores non-explícitos.

CL Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas, socioculturais...) da lingua galega.

LGL Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.
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LGL Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das variedades da lingua galega.

CL/CSC Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así como o estándar como va -
riante unificadora.

LGL Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender.

LGL Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas, ortográficas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou
está a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe.

LGL Produce textos propios de uso habitual (cartas, normas, programas de actividades, convocatorias, plans de traballo
colectivos, noticias, entrevistas, recensións) e textos referidos a feitos próximos á experiencia.

LGL Elabora textos que permiten progresar na autonomía para aprender (resumos, esquemas, informes, descricións, ex-
plicacións). 

LGL Aplica en todos os escritos as normas ortográficas e gramaticais. 

LGL Coida os aspectos formais dos textos escritos tanto en formato dixital coma en papel. 

LGL Coñece textos literarios da tradición oral e da literatura infantil adecuados á súa idade. 

LGL Goza dunha maneira autónoma da lectura de textos literarios adecuados á súa idade e manifesta unha actitude po -
sitiva cara á lectura. 

LGL Coñece as características da narración e a poesía. 

LGL Utiliza as bibliotecas ao seu alcance dunha maneira activa e autónoma. 

LGL Comprende os mecanismos e os procedementos de organización e selección de obras e doutros materiais. 

LGL Colabora no coidado e na mellora dos materiais bibliográficos e outros documentos dispoñibles na aula e no centro.

LGL Identifica cambios que se producen nas palabras e os textos ao realizar segmentacións, cambios na orde, supre-
sións e insercións. 

LGL Comprende e utiliza a terminoloxía gramatical e lingüística básica nas actividades de produción e comprensión de
textos. 

MATE Utiliza os termos xeométricos de paralelismo, perpendicularidade, simetría e superficie para comprender situacións
da vida cotiá e emitir informacións diversas. 

MATE Utiliza e explica as estratexias persoais aplicadas para a realización de operacións e cálculos numéricos sinxelos. 

MATE Expresa, dunha maneira ordenada e clara, oralmente e por escrito, o proceso seguido na resolución de problemas. 

MATE Explica, oralmente e por escrito, con progresiva autonomía, os razoamentos desenvolvidos para a selección de ins -
trumentos, unidades de medida e estimacións. 

MATE Interpreta unha representación espacial (bosquexos, planos, maquetas) realizada en relación con puntos de refe-
rencia, distancias, desprazamentos e eixes de coordenadas. 

MATE Comunica verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema de matemáticas en con-
textos do contorno inmediato.

MATE Analiza e comprende, coa axuda dalgunhas pautas, o enunciado de problemas (datos, relacións entre os datos,
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contexto do problema) do contorno inmediato.

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA

 5.º Educación Primaria

Áreas Estándar SI/NON

CS Explica, oralmente e por escrito, interpreta e localiza distintos fenómenos e procesos vistos na área.

CS Realiza e interpreta planos e mapas tendo en conta os signos convencionais e a escala gráfica, expli-
cando a finalidade e as posibilidades de uso das representacións do espazo coas cales traballa. 

CS Utiliza planos e mapas tendo en conta os signos convencionais e a escala gráfica, e obtén información
proporcionada pola representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir da interpretación de
detalles. 

CS Pon exemplos nos cales o comportamento humano inflúe dunha maneira positiva ou negativa sobre o
ambiente. 

CS Describe os efectos dalgúns tipos comúns de contaminación sobre persoas, animais, plantas e as súas
contornas. 

CS Pon exemplos de dilapidación de recursos como a auga sinalando alternativas para un uso correcto. 

CS Coñece as características das principais paisaxes da contorna. 

CS Analiza algúns axentes físicos e humanos que conforman as principais paisaxes da contorna. 

CS Pon exemplos do impacto das actividades humanas no territorio e da importancia da súa conservación. 

CS Analiza algúns cambios que as comunicacións e a introdución de novas actividades económicas relacio-
nadas coa produción de bens e servizos comportaron para a vida humana e para a contorna. 

CS Recoñece a necesidade de superar as desigualdades que provoca o acceso a bens e servizos. 

CS Realiza e interpreta planos e mapas tendo en conta os signos convencionais e a escala gráfica e expli-
ca a finalidade e as posibilidades de uso das representacións do espazo coas cales traballa. 

CS Utiliza planos e mapas tendo en conta os signos convencionais e a escala gráfica, e obtén información
proporcionada pola representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir da interpretación de
detalles. 

CN Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo huma-
no. 

CN Relaciona determinadas prácticas da vida co adecuado funcionamento do corpo. 

CN Realiza investigacións sinxelas para estudar o comportamento dos corpos ante a luz, a electricidade, o
magnetismo, a calor ou o son. 

CN Comunica adecuadamente os resultados obtidos das investigacións realizadas para estudar o compor-
tamento dos corpos. 
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CN Planifica e realiza proxectos de construción dalgún obxecto ou aparello. 

CN Selecciona a fonte de enerxía máis idónea e os operadores e materiais máis apropiados para o funcio-
namento de obxectos ou aparellos. 

CN Mostra unha actitude cooperativa e igualitaria no traballo en equipo, apreciando o coidado pola seguri-
dade propia e a dos outros. 

CN Elabora un plan de traballo planificando o proceso que se ten que seguir nunha investigación.

CN Busca, selecciona e organiza información sobre situacións ou problemas sinxelos, recollendo informa-
ción de varias fontes (directas, libros, internet), analiza a información obtida e extrae conclusións. 

CN Comunica oralmente e por escrito a experiencia e as principais reflexións sobre o proceso seguido
nunha investigación sobre problemas ou situacións sinxelas. 

CN Presenta dunha maneira ordenada, clara e limpa en papel ou con apoio dixital un informe sobre a inves-
tigación realizada.
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COMPETENCIA DIXITAL

5.º Educación Primaria

Áreas Estándar SI/NON

CN Usa,  con  axuda,  o  tratamento  de  textos  (título,  axuste  de  páxina,  número  de  páxina,
inserción de ilustracións…). 

CN Fai un uso adecuado das TIC como recurso de ocio. 

CN Coñece e comprende as medidas de seguridade persoal que debe utilizar no uso das TIC ao
seu alcance. 

CN Efectúa buscas guiadas de información na rede relacionadas con aspectos vinculados ao
seu contexto próximo. 

CN Coñece estratexias de acceso e traballo en Internet.

CN Utiliza,  coa  axuda  do  docente,  algúns  recursos  ao  seu  alcance  proporcionados  polas
tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar.

CN Presenta as tarefas de maneira ordenada, clara e limpa, en soporte papel e/ou dixital. 

CN Observa  e  rexistra  algún  proceso  asociado  á  vida  dos  seres  vivos,  utilizando  os
instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados (por exemplo, caderno de
campo, proxecto…), así como manifestando certo rigor na observación e na comunicación
oral e escrita dos resultados.

CS Utiliza as TIC (Internet) para coñecer a terminoloxía adecuada aos temas tratados na aula,
coa axuda do mestre/a.

CS Interpreta imaxes, esquemas e resumos, e manexa as TIC en situacións de aula.

CS Utiliza recursos interactivos para localizar as liñas imaxinarias da superficie terrestre.

CS Utiliza a tecnoloxía para investigar sobre accións humanas que propician o cambio climático.

LGL Exprésase por escrito dunha maneira coherente seguindo os pasos propios do proceso de
produción dun escrito: planificación, escritura e revisión. 

LGL Utiliza de forma habitual distintos recursos (dicionario, textos, Internet…) para ampliar  o seu
vocabulario.

LGL Elabora textos que lle permiten progresar na autonomía para aprender (resumos, esquemas,
informes, descricións, explicacións). 

LGL Coida os aspectos formais dos textos escritos tanto en formato dixital coma en papel.

LGL Utiliza as bibliotecas ao seu alcance dunha maneira activa e autónoma. 

LGL Comprende os mecanismos e os procedementos de organización e selección de obras e
doutros materiais. 

LGL Colabora no coidado e na mellora dos materiais bibliográficos e doutros documentos dis-
poñibles na aula e no centro.
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LGL Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora.
Determina con antelación como será o texto,  a  extensión,  a presentación etc.  Adapta a
expresión á intención, tendo en conta o interlocutor e o asunto de que se trata. Presenta os
escritos con limpeza, claridade, precisión e orde. Reescribe o texto.

MAT Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e
para resolver problemas do contorno inmediato.

MAT Utiliza a calculadora para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver
problemas.

MAT Utiliza instrumentos de debuxo e aplicacións informáticas sinxelas para a construción e a
exploración de formas xeométricas do seu contorno.

MAT Realiza  un  proxecto  relacionado  co  contorno  inmediato,  elaborando  e  presentando  un
informe  con  documentos  dixitais  (texto,  presentación,  imaxe,  vídeo,  son,  mapa
conceptual…); buscando, analizando e seleccionando a información relevante; utilizando a
ferramenta tecnolóxica adecuada e compartíndoo cos compañeiros.
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COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

5.º Educación Primaria

Áreas Estándar SI/NON

CN Coñece e aplica, habitualmente, estratexias para estudar e traballar de maneira eficaz (por exemplo, re-
sumo, esquema, mapa conceptual…).

CN Reflexiona sobre o traballo realizado e saca conclusións sobre como traballa e aprende.

CN Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e de tarefas sinxelas.

CN Manifesta e desenvolve certa iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuen-
cias das decisións tomadas.

CN Planifica de forma autónoma actividades individuais de ocio e tempo libre, que repercutan positivamen-
te no seu modo de vida.

CN Interpreta imaxes, esquemas e resumos, e manexa as TIC en situacións de aula.

CN Utiliza, con axuda, guías na identificación de animais e plantas de contornos próximos (parques, arredo-
res da localidade, montes próximos, ribeiras, bosques etc.).

CN Planifica e realiza traballos e presentacións individuais e en grupo que supoñen a busca, a selección, a
interpretación e a organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico, en situacións de
aula.

CN Relaciona determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo.

CN Planifica sinxelas investigacións para estudar o comportamento dos corpos ante a luz, a electricidade, o
magnetismo, a calor ou o son.

CN Planifica e realiza proxectos de construción dalgún obxecto ou aparello.

CN Selecciona a fonte de enerxía máis idónea e os operadores e materiais máis apropiados para o funcio-
namento de obxectos ou aparellos.

CS Pon exemplos nos cales o comportamento humano inflúe de maneira positiva ou negativa sobre o am -
biente. 

CS Sinala alternativas para previr ou reducir os efectos dalgúns tipos comúns de contaminación sobre per-
soas, animais, plantas e as súas contornas. 

CS Pon exemplos do impacto das actividades humanas no territorio e da importancia da súa conservación. 

CS Comprende a importancia da calidade da xestión dos servizos públicos para a vida das persoas e pon
exemplos concretos. 

CS Realiza e interpreta planos e mapas tendo en conta os signos convencionais e a escala gráfica e expli -
ca a finalidade e as posibilidades de uso das representacións do espazo coas cales traballa. 

CS Utiliza planos e mapas tendo en conta os signos convencionais e a escala gráfica, e obtén información
proporcionada pola representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir da interpretación de
detalles. 

CS Explica oralmente e por escrito as observacións e as interpretacións do traballo con planos e mapas. 

CS Explica e compara as diferenzas dos períodos nos que se divide a Prehistoria e describe as característi-
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cas básicas das formas de vida nestas dúas épocas, comunicándoo oralmente e/ou por escrito.

CS Utiliza con precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos te-
mas tratados, reflexionando posteriormente sobre o proceso de aprendizaxe, cunhas pautas dadas.

CN/CS Pon exemplos de dilapidación de recursos, como a auga, e sinala alternativas para un uso correcto.

CN/CS Elabora un plan de traballo planificando o proceso que se ten que seguir nunha investigación. 

CN/CS Busca, selecciona e organiza información sobre situacións ou problemas sinxelos, recollendo informa-
ción de varias fontes (directas, libros, Internet), analiza a información obtida e extrae conclusións. 

CN/CS Comunica oralmente e por escrito a experiencia e as principais reflexións sobre o proceso seguido
nunha investigación sobre problemas ou situacións sinxelas. 

CN/CS Presenta dunha maneira ordenada, clara e limpa en papel ou con apoio dixital, un informe sobre a in-
vestigación realizada. 

LGL Participa en situacións de comunicación da aula organizando o discurso. 

LGL Participa en situacións de comunicación da aula gardando a quenda de palabra, escoitando as interven-
cións e incorporando as opinións dos outros.

LGL Exprésase oralmente dunha maneira organizada e coherente segundo a situación comunicativa. 

LGL Produce dunha maneira oral relatos e exposicións na clase. 

LGL Explica en voz alta as principais reflexións sobre os aspectos que aprende. 

LGL Capta o sentido de textos orais identificando as súas ideas principais e secundarias, opinións e valores
non-explícitos.

LGL Localiza e recupera información explícita na lectura de textos. 

LGL Realiza inferencias directas na lectura de textos determinando os seus propósitos principais e captando
o dobre sentido ou a ironía. 

LGL Interpreta e integra as ideas propias coas contidas nos textos comparando e contrastando informacións
diversas. 

LGL Le en voz alta un texto con fluidez e coa entoación adecuada mostrando comprensión. 

LGL Exprésase por escrito dunha maneira coherente seguindo os pasos propios do proceso de produción
dun escrito: planificación, escritura e revisión. 

LGL Produce textos propios do uso habitual (cartas, normas, programas de actividades, convocatorias, plans
de traballo colectivos, noticias, entrevistas, recensións) e textos referidos a feitos próximos á experien-
cia.

LGL Elabora textos que lle permiten progresar na autonomía para aprender (resumos, esquemas, informes,
descricións, explicacións). 

LGL Goza dunha maneira autónoma da lectura de textos literarios adecuados á súa idade e manifesta unha
actitude positiva cara á lectura. 

LGL Utiliza as bibliotecas ao seu alcance dunha maneira activa e autónoma. 
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LGL Colabora no coidado e na mellora dos materiais bibliográficos e doutros documentos dispoñibles na
aula e no centro. 

LGL Identifica cambios que se producen nas palabras e nos textos ao realizar segmentacións, cambios na
orde, supresións e insercións. 

LGL Comprende e utiliza a terminoloxía gramatical e lingüística básica nas actividades de produción e com-
prensión de textos.

LGL Utiliza  de  forma  habitual  distintos  recursos  (dicionario,  textos,  Internet…)  para  ampliar  o  seu
vocabulario.

LGL Utiliza a información para levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe individual ou
colectiva.

LGL Activa coñecementos previos e axúdase deles para comprender un texto.

LGL Realiza inferencias e formula hipóteses, baseándose no texto e nas imaxes que o acompañan.

LGL Compara distintas fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e información,
co obxectivo de levar a cabo traballos individuais ou en grupo.

LGL Ordena, interpreta e formula hipóteses sobre o contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos
non-lingüísticos nos textos periodísticos e publicitarios.

LGL Utiliza habitualmente fontes en formato papel e dixital (dicionario, Internet...) no proceso da escritura de
forma autónoma e por iniciativa persoal, ou ben respondendo a unha solicitude.

LGL Elabora  informes  e  traballos  máis  extensos  de  maneira  ordenada  e  clara,  seguindo  un  guión
establecido  que  supoña  a  busca,  selección  e  organización  da  información  de  textos  de  carácter
científico, xeográfico ou histórico.

LGL Resume entrevistas, noticias e debates infantís procedentes da radio, da televisión, a prensa escrita ou
Internet.  Sitúase ante as propostas cun obxectivo claro de actuación (extraer información concreta,
responder  dúbidas  formuladas  ou  a  intereses  persoais)  e  utiliza  despois  a  información  obtida  en
posteriores actuacións.

LGL Afiánzase na utilización de estratexias de busca e selección da información: tomar notas e elaborar
esquemas, guións e mapas conceptuais.

LGL Afiánzase na elaboración de cuestionarios, esquemas, resumos, mapas conceptuais e descricións, de
forma clara e visual.

LGL Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. Determina
con antelación como será o texto, a extensión, a presentación etc.  Adapta a expresión á intención,
tendo en conta o interlocutor e o asunto de que se trata. Presenta os escritos con limpeza, claridade,
precisión e orde. 
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS

5.º Educación Primaria

Áreas Estándar SI/NON

CS Coñece os principais órganos de goberno e as funcións do municipio, das comunidades autónomas, do
Estado español e da Unión Europea.

CS Comprende a importancia da calidade da xestión  dos  servizos  públicos para a vida  das  persoas,
poñendo exemplos concretos. 

CS Identifica características significativas das maneiras de vida da sociedade española nalgunhas épocas
pasadas (prehistoria, antiga, medieval, descubrimentos, desenvolvemento industrial, contemporánea,
século XXI). 

CS Sitúa feitos relevantes utilizando liñas do tempo.

CS Mostra unha actitude cooperativa e igualitaria no traballo en equipo, apreciando o coidado pola seguri-
dade propia e a dos outros. 

CS Utiliza  estratexias  para  realizar  traballos  en  equipo,  adoptando  un  comportamento  responsable  e
construtivo na aula. 

CS Participa en actividades de grupo, adoptando un comportamento responsable e construtivo, e respecta
os principios básicos do funcionamento democrático (respectar quenda e opinión, escoitar o outro e
argumentar, tomar decisións conxuntamente).

CS Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos sobre
a base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos no colexio.

CS Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida  social  da  aula e  do colexio,  e crea e  utiliza
estratexias para resolver conflitos nos grupos de referencia.

CS Identifica  e  utiliza  os  códigos  de  conduta,  así  como os  usos  xeralmente  aceptados  nas  distintas
sociedades e contornos (escola, familia, barrio).

CS Valora e apoia a cooperación e o diálogo como forma de evitar e de resolver conflitos, exercitando
prácticas democráticas en situacións de toma de decisións, co apoio do mestre/a. 

CS Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con
intuición, apertura e flexibilidade ante elas en situacións de aula. 

CS Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades no traballo
en equipo.

CS Identifica e explica, oralmente ou por escrito, distintos contidos vistos na aula.

CN Utiliza  estratexias  para  realizar  traballos  de  forma individual  e  en  equipo,  resolvendo de  maneira
dialogada os conflitos, axudado dun proceso de conciliación.

CN Coñece e respecta as normas de uso e seguridade dos instrumentos e dos materiais de traballo (por
exemplo, no laboratorio, na aula...).

CN Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e o mantemento dos diferentes
órganos e aparatos. 

CN Identifica hábitos saudables para previr enfermidades e mantén unha conduta responsable. 

CN Identifica,  comprende  e  describe  emocións  e  sentimentos  propios,  dos  seus  compañeiros  e  dos
adultos, manifestando condutas empáticas.
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CN Planifica  de  forma  autónoma  actividades  individuais  de  ocio  e  tempo  libre,  que  repercutan
positivamente no seu modo de vida. 

CN Amosa condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

CN Respecta  e  comprende  as  normas  de  uso  e  seguridade  dos  instrumentos  de  observación  e  dos
materiais de traballo.

CN Coñece, comprende e respecta as normas de uso e seguridade dos instrumentos e dos materiais de
traballo na aula e no centro.

CN Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade. 

CN Describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.

LGL Participa en situacións de comunicación da aula gardando a quenda de palabra, escoitando as inter-
vencións dos outros e incorporando as opinións dos outros.

LGL Produce textos  propios de uso habitual  (cartas,  normas,  programas de actividades,  convocatorias,
plans de traballo colectivos, noticias, entrevistas, recensións) e textos referidos a feitos próximos á ex-
periencia. 

LGL Colabora no coidado e na mellora dos materiais bibliográficos e doutros documentos dispoñibles na
aula e no centro. 

LGL Pon interese e esfórzase por escribir correctamente (grafía, orde, limpeza e estética) de forma persoal,
creativa e con sensibilidade. 

LGL Recoñece  algunhas  das  características  relevantes  da  diversidade  lingüística  en  España  e  das
variedades dialectais do galego.

MATE Utiliza e explica as estratexias persoais aplicadas para a realización de operacións e cálculos numéri -
cos sinxelos. 

MATE Anticipa unha solución razoable e busca os procedementos matemáticos máis adecuados para abordar
o proceso de resolución de problemas sinxelos.

MATE Valora varias estratexias e persevera na procura de datos e de solucións precisas, tanto na formulación
coma na resolución dun problema. 

MATE Explica, oralmente e por escrito, con progresiva autonomía, os razoamentos desenvolvidos para a se-
lección de instrumentos, unidades de medida e estimacións. 
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SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR

5.º Educación Primaria

Áreas Estándar  SI/NON

CN Manifesta progresiva autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, presentando certa
iniciativa na toma de decisións.

CN Planifica e realiza investigacións sinxelas para estudar o comportamento dos corpos ante a luz, a elec-
tricidade, o magnetismo, a calor e o son. 

CN Planifica e realiza proxectos de construción dalgún obxecto ou aparello. 

CN Manifesta progresiva autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, presentando certa
iniciativa na toma de decisións.

CN Constrúe, coa axuda do docente, algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición
para resolver un problema simple a partir de pezas moduladas (escaleira, ponte etc.).

CN/CS Elabora un plan de traballo planificando o proceso que se seguirá nunha investigación. 

CN/CS Busca, selecciona e organiza información sobre situacións ou problemas sinxelos, recollendo informa-
ción de varias fontes (directas, libros, Internet), analiza a información obtida e extrae conclusións. 

CS Utiliza planos e mapas tendo en conta os signos convencionais e a escala gráfica, e obtén información
proporcionada pola representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa) a partir da interpretación
de detalles.

CS Amosa actitudes de confianza en si mesmo, iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na
aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que o rodean na aula, na
familia e no colexio.

CS Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, e ten iniciativa na toma de
decisións de grupo.

CS Analiza as condutas de exemplos concretos de persoas que souberon ver a oportunidade, e puxeron o
seu talento e o seu esforzo ao servizo duns fins.

CS Pon interese e esfórzase por escribir correctamente (grafía, orde, limpeza e estética) de forma persoal,
creativa e con sensibilidade. 

CS Recoñece  algunhas  das  características  relevantes  (por  exemplo,  xeográficas  e  lingüísticas)  das
linguas oficiais en España e da diversidade lingüística.

CS Valora a súa propia produción escrita, así como a dos seus compañeiros.

LGL Participa en situacións de comunicación da aula respectando a quenda de palabra, escoitando as in-
tervencións e incorporando as opinións dos outros.

LGL Exprésase oralmente dunha maneira organizada e coherente segundo a situación comunicativa. 

LGL Produce oralmente relatos e exposicións na clase. 

LGL Explica oralmente as principais reflexións sobre os aspectos que aprende.

LGL Exprésase por escrito dunha maneira coherente seguindo os pasos propios do proceso de produción
dun escrito: planificación, escritura e revisión. 

LGL Utiliza as bibliotecas ao seu alcance dunha maneira activa e autónoma. 
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LGL Prepara reportaxes sobre temas do seu contorno e transforma en noticias feitos cotiáns próximos á
súa realidade, axustándose á estrutura e á linguaxe propias do xénero e imitando modelos.

LGL Escribe diferentes tipos de texto adecuando a linguaxe ás características do xénero e do tipo de texto:
diarios, opinións e entradas en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias e periódicos, a partir da
imitación  de  textos  modelo  ou  sen  modelos  de  referencia,  encamiñados  a  desenvolver  a  súa
capacidade creativa na escritura.

LGL Presenta informes e traballos máis extensos de maneira ordenada e clara, utilizando soporte papel e
dixital, sobre problemas ou situacións sinxelas.

LGL Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. Presenta os
escritos con limpeza, claridade, precisión e orde. Reescribe o texto.

MATE Anticipa unha solución razoable e busca os procedementos matemáticos máis adecuados para abor-
dar o proceso de resolución de problemas sinxelos.

MATE Valora diferentes estratexias e persevera na procura de datos e solucións precisas, tanto na formula-
ción coma na resolución dun problema.

MATE Expresa dunha maneira ordenada e clara, oralmente e por escrito, o proceso seguido na resolución de
problemas. 

MATE Utiliza con corrección as unidades de medidas máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da
mesma magnitude e expresando os resultados nas unidades de medida máis adecuada. 

MATE Interpreta unha representación espacial (bosquexo de itinerarios, planos e maquetas) realizada en re-
lación con puntos de referencia, distancias, desprazamentos e eixes de coordenadas. 

MATE Realiza un proxecto relacionado co contorno inmediato, elaborando e presentando un informe con
documentos  dixitais  (texto,  presentación,  imaxe,  vídeo,  son,  mapa  conceptual…);  buscando,
analizando e seleccionando a información relevante; utilizando a ferramenta tecnolóxica adecuada e
compartíndoo cos seus compañeiros.

MATE Formula  novos  problemas  a  partir  dun  resolto,  variando  os  datos,  propoñendo  novas  preguntas,
conectándoo coa realidade, buscando outros contextos etc.

MATE Elabora  informes  en  diferentes  soportes  (presentacións,  gráficos,  textos…)  sobre  o  proceso  de
investigación  realizado  a  partir  de  cuestións  concretas  de  carácter  matemático  sobre  o  contorno
inmediato, expoñendo as súas fases e valorando, coa axuda de pautas definidas, os resultados e as
conclusións obtidas.

MATE Toma decisións nos procesos de resolución de problemas do contorno inmediato, valorando a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade en función de referencias en situacións e coñecementos
previos.
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS

5.º Educación Primaria

Áreas Estándar SI/NON

LGL Produce textos propios das relacións interpersoais da aula (cartas, normas, programas de actividades,
convocatorias, plans de traballo colectivos). 

LGL Coñece textos literarios da tradición oral e da literatura infantil adecuados á súa idade. 

LGL Utiliza  a  biblioteca  para  ler  textos  narrativos  de  tradición  oral,  pertencentes  á  literatura  infantil,
adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

LGL Diferencia, valora e respecta a variedade lingüística de España, e localiza xeograficamente as linguas
faladas no territorio español. 

LGL Relaciona  cada  comunidade  autónoma  coas  súas  linguas,  tradicións  e  algunhas  das  súas
manifestacións culturais.

CS Identifica e respecta o patrimonio natural,  histórico, cultural  e artístico de España e de Galicia,  e
asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora, apadriñando un elemento do
patrimonio.

CS Aprecia a herdanza cultural a escala local, autonómica e nacional como riqueza compartida que hai
que coñecer, preservar e coidar.
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5. REFERENCIA COMPETENCIAL DE SEXTO DE PRIMARIA

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

6.º Educación Primaria

Áreas Estándar SI/NON

MAT Comunica verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema de matemáticas
ou en contextos da realidade.

MAT Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos e contexto do problema).

MAT Explica  de  forma  oral  e  por  escrito  os  procesos  seguidos  e  as  estratexias  utilizadas  en  todos  os
procedementos realizados no tratamento de magnitudes e medidas.

MAT Describe posicións e movementos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, xiros etc. 

MAT Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados.

MAT Comprende  e  describe  situacións  xeométricas  da  vida  cotiá,  e  interpreta  e  elabora  representacións
espaciais  (planos,  esbozos  de  itinerarios,  maquetas  etc.),  utilizando  as  nocións  xeométricas  básicas
(situación, movemento, paralelismo, perpendicularidad,e escala, simetría, perímetro e superficie).

MAT Interpreta  e  describe  situacións,  mensaxes  e  feitos  da vida  diaria  utilizando o  vocabulario  xeométrico
adecuado: indica unha dirección, explica un percorrido e oriéntase no espazo.

MAT Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de obxectos e espazos coñecidos, elixindo a
unidade e os instrumentos máis adecuados para medir e expresar unha medida e explicando de forma oral
o proceso seguido e a estratexia utilizada.

MAT Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da
mesma  magnitude,  expresando  os  resultados  nas  unidades  de  medida  máis  adecuadas,  explicando
(oralmente e por escrito) o proceso seguido.

LGL Emprega  a  lingua  galega  oral  en  faladoiros,  debates,  entrevistas,  exposicións  ou  presentacións  con
distintas finalidades (académica, social e lúdica) e como forma de comunicación e de expresión persoal
(sentimentos, emocións etc.) en distintos ámbitos.

LGL Transmite  as  ideas  con  claridade,  coherencia  e  corrección,  expoñéndoas  segundo  a  situación  de
comunicación de forma espontánea ou tras unha planificación previa nos distintos ámbitos.

LGL Recoñece e emprega conscientemente recursos lingüísticos (entoación,  ton de voz, ritmo do discurso,
vocabulario rico e estrutura do comunicado)  e non-lingüísticos (linguaxe xestual  e corporal,  elementos
visuais e sonoros) para comunicarse nas interaccións orais.

LGL Exprésase cunha pronuncia e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume. Cando narra
feitos ocorridos ou experiencias persoais, historias, relatos..., xustifica o punto de vista propio. Expón temas
concretos  de  interese  ou  de  estudo  desenvolvendo  algún  dos  seus  aspectos  e  terminando  cunha
valoración final.

LGL Expresa as súas propias ideas comprensiblemente:  orde e coherencia.  Xustifica o seu punto de vista
explicando os proles e os contras do exposto substituíndo elementos básicos do modelo dado.

LGL Participa axeitadamente nas situacións interactivas de comunicación, comprendendo o que di o interlocutor
e intervindo coas propostas propias, e participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates

LGL Participa activamente e de forma construtiva: incorporando achegas e construíndo un coñecemento común
nas tarefas da aula.

LGL Mostra unha actitude de escoita activa incorporando aos seus coñecementos aqueles elementos máis
significativos da mensaxe escoitada.

LGL Comprende e  extrae  a  información xeral  en  textos  orais  de  uso habitual  (noticias,  discursos,  avisos,
anuncios,  instrucións, normas etc.).

LGL Interpreta  o  sentido  de  elementos  básicos  do  texto  necesarios  para  a  comprensión  global  (léxico  e
locucións). 
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LGL Utiliza nas súas expresións un vocabulario adecuado á súa idade.

LGL Diferencia  polo  contexto  o  significado  e  as  correspondencias  fonema-grafía  (palabras  homónimas,
polisémicas...).

LGL Identifica o tema do texto.

LGL Obtén as principais ideas dun texto.

LGL Resume un texto distinguindo as ideas principais e as secundarias.

LGL Recoñece textos segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, informativos, instrutivos etc.

LGL Elabora  breves  textos  literarios  ou non-literarios  próximos  aos  seus  gustos  e  intereses  utilizando con
corrección e creatividade distintas estratexias de comunicación.

LGL Utiliza con corrección e creatividade as distintas técnicas e estratexias de comunicación oral que estudou.

LGL Actúa en resposta ás ordes ou instrucións dadas para levar a cabo actividades diversas.

LGL Comprende correctamente os textos que escoita.

LGL Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres sentidos e recoñece a retranca como un
trazo característico da lingua galega.

LGL Lembra ideas básicas dun texto escoitado e exprésaas oralmente en resposta a preguntas directas.

LGL Organiza e planifica o discurso adecuándose á situación de comunicación e ás diferentes necesidades
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar etc.) utilizando os recursos lingüísticos pertinentes.

LGL Utiliza de forma efectiva a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activamente, recolle datos
pertinentes, participa en enquisas e entrevistas e expresa oralmente con claridade o propio xuízo.

LGL Resume entrevistas, noticias, debates infantís, faladoiros, mesas redondas etc., procedentes da radio e a
televisión, a prensa escrita ou Internet. Extrae información xeral e específica destas propostas, explica
obxectivos  de  escoita,  responde  a  eles  e  incorpora  a  información  conseguida  ao  seu  proceso  de
aprendizaxe (empregando o aprendido noutras situacións, enriquecendo as súas producións etc.).

LGL Realiza entrevistas dirixidas.

LGL Le en voz alta  diferentes tipos de textos apropiados  á súa idade con velocidade,  fluidez e entoación
adecuada.

LGL Descodifica con precisión e rapidez palabras adecuadas á súa idade.

LGL Entende a mensaxe, de maneira global, e identifica as ideas principais e as secundarias dos textos lidos a
partir da lectura dun texto en voz alta.

LGL Mostra comprensión, con certo grao de detalle, de diferentes tipos de textos non- literarios (expositivos,
narrativos, descritivos e argumentativos) e de textos da vida cotiá.

LGL Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade.

LGL Realiza lecturas en silencio  comprendendo os  textos lidos (resume,  extrae,  entresaca,  deduce,  opina,
argumenta etc.).

LGL Identifica as partes da estrutura organizativa dos textos, analiza a súa progresión temática e capta o seu
propósito.

LGL Elabora resumos de textos lidos identificando os elementos característicos dos diferentes tipos de textos.

LGL Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.

LGL Produce esquemas a partir de textos dados.

LGL Interpreta o valor do título e as ilustracións.

LGL Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global.
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LGL Comprende a información contida nos gráficos e establece relacións coa información que aparece no texto
relacionada con eles.

LGL Interpreta esquemas ou mapas conceptuais sinxelos.

LGL Dedica un tempo semanal a ler diferentes textos.

LGL Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra.

LGL Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto.

LGL Comprende textos xornalísticos e publicitarios e identifica a súa intención comunicativa. Diferencia entre
información, opinión e publicidade.

LGL Interpreta a linguaxe figurada (metáforas, personificacións, hipérboles) en textos dados.

LGL Interpreta correctamente a información e é capaz de facer un resumo desta.

LGL Expón  os  argumentos  de  lecturas  realizadas  dando  conta  dalgunhas  referencias  bibliográficas:  autor,
editorial, xénero, ilustracións etc.

LGL Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá (diarios, opinións e entradas en
blogs, videodiario, correos electrónicos, noticias e xornais) con modelo de referencia.

LGL Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en
secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais e ortográficas.

LGL Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito escolar recollendo as ideas
fundamentais, utilizando unha expresión persoal.

LGL Aplica correctamente os signos de puntuación e as regras de acentuación e ortográficas.

LGL Elabora textos con corrección.

LGL Emprega estratexias de procura  e  selección da información:  tomar  notas,  elaborar  esquemas,  guións,
mapas conceptuais etc.

LGL Presenta  traballos  e  informes  de  forma  ordenada  e  clara,  utilizando  soporte  papel  e  dixital,  sobre
problemas ou situacións sinxelas,  recollendo información de diferentes fontes (directas,  libros,  Internet
etc.), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LGL Expresa por escrito opinións, reflexións e valoracións argumentadas.

LGL Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. Determina con
antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor-lector, a presentación  etc. Adapta a
expresión á intención tendo en conta o interlocutor e o asunto de que se trata. Presenta con limpeza,
claridade, precisión e orde os escritos. Reescribe o texto.

LGL Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.

LGL Usa con eficacia as novas tecnoloxías para escribir, presentar os textos e buscar información.

LGL Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar, substituír e expresar
características  do  nome  de  diferentes  clases  de  palabras,  expresar  accións  ou  estados,  enlazar  ou
relacionar palabras ou oracións etc.

LGL Conxuga e usa con corrección os tempos verbais nas formas persoais e non-persoais do modo indicativo e
subxuntivo de todos os verbos.

LGL Diferencia familias de palabras.

LGL Coñece,  recoñece e usa sinónimos e  antónimos,  palabras  polisémicas  e  homónimas,  neoloxismos  ou
frases feitas.

LGL Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas.

LGL Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.

LGL Recoñece os conectores básicos necesarios que dan cohesión ao texto elipse, sinónimos, conectores).
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LGL Identifica as oracións como unidades de significado completo. Recoñece a oración simple e diferencia
suxeito e predicado.

LGL Coñece a estrutura do dicionario e úsao para buscar o significado de calquera palabra (derivados, plurais,
formas verbais, sinónimos etc.).

LGL Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle ofrece o dicionario.

LGL Coñece as normas ortográficas e aplícaas nas súas producións escritas.

LGL Sinala as características que definen as diferentes clases de palabras: clasificación e uso para construír o
discurso nos diferentes tipos de producións.

LGL Utiliza correctamente as normas da concordancia de xénero e de número na expresión oral e escrita

LGL Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.

LGL Usa con corrección os signos de puntuación.

LGL Aplica as regras de uso do: h, b, v, ct, cc.

LGL Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias.

LGL Coñece e valora a variedade lingüística da lingua galega.

LGL Recoñece  as  características  fundamentais  de  textos  literarios  narrativos,  poéticos  e  dramáticos  e
considéraos un medio de aprendizaxe.

LGL Realiza lecturas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e
literatura actual.

LGL Interpreta  a  linguaxe figurada (metáforas,  personificacións,  hipérboles  e  xogos  de palabras)  en  textos
literarios.

LGL Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas.

LGL Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios.

LGL Crea textos literarios (contos, poemas, cancións, pequenas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos
dados utilizando recursos propios destas producións.

LGL Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios apropiados ou adecuados á súa
idade e de textos de produción propia.

LGL Memoriza  e reproduce textos  orais  breves  e sinxelos  (contos,  poemas,  cancións,  refráns,  adiviñas ou
trabalinguas).

LGL Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal, creativa e con sensibilidade.

CN Busca,  selecciona  e  organiza  información  concreta  e  relevante  sobre  feitos  ou  fenómenos  naturais,
analízaa, obtén conclusións, comunica a súa experiencia, reflexiona sobre o proceso seguido e comunícao
oralmente e por escrito.

CN Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 

CN Expón  oralmente,  de  forma  clara  e  ordenada,  contidos  relacionados  coa  área  que  manifesten  a
comprensión de textos orais e/ou escritos.

CN Presenta as tarefas de maneira ordenada, limpa e clara, en soporte papel e dixital. 

CN Elabora un informe como técnica para o rexistro dun plan de traballo, comunicando de forma oral e escrita
as conclusións. 

CN Realiza un proxecto, traballando de forma individual ou en equipo e presenta un informe, utilizando soporte
papel e/ou dixital, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet etc.), con diferentes
medios e comunicando de forma oral a experiencia realizada, apoiándose en imaxes e textos escritos.

CS Utiliza con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos
temas tratados e reflexiona posteriormente sobre o proceso de aprendizaxe cunhas pautas dadas.
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CS Expón  oralmente,  de  forma  clara  e  ordenada,  contidos  relacionados  coa  área  que  manifesten  a
comprensión de textos orais e/ou escritos.

CS Describe como é e de que forma se orixinou universo e explica os principais compoñentes identificando
galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa.

CS Describe as características, compoñentes e movementos do sistema solar, identificando o Sol no centro do
sistema solar e localizando os planetas segundo a súa proximidade.

CS Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe de xiro e os polos xeográficos e asocia as
estacións de ano ao seu efecto combinado.

CS Asocia e explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre utilizándoos como unidades para
medir o tempo.

CS Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases lunares.

CS Compara, contrasta, examina e explica as distintas representacións da Terra: planos, mapas, planisferios e
globos terráqueos.

CS Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que producen a formación das nubes e
as precipitacións.

CS Razoa e explica a importancia de coidar a atmosfera e as consecuencias de non o facer.

CS Explica cal é a diferenza entre tempo atmosférico e clima (p. ex., en mapas conceptuais).

CS Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e confecciona e interpreta gráficos sinxelos de
temperaturas e precipitacións.

CS Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan.

CS Explica que é unha zona climática nomeando as tres zonas climáticas do planeta e describindo as súas
características principais.

CS Define hidrosfera,  identifica e nomea masas e cursos de auga,  explicando como se forman as augas
subterráneas, como afloran e como se accede a elas.

CS Diferencia, nun mapa, cuncas e vertentes hidrográficas da súa comunidade autónoma, de España e de
Europa.

CS Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles.

CS Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características das principais paisaxes  da súa
comunidade autónoma, de España e Europa, valorando a súa diversidade.

CS Recoñece e describe, mediante esquemas, os principais trazos do relevo, os ríos e o clima de Europa.

CS Identifica as principais institucións de Galicia da súa comunidade autónoma e do Estado e describe as súas
funcións e a súa organización.

CS Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e localiza en mapas
políticos os distintas CC.AA. e as cidades autónomas que forman España, así como as súas provincias. 

CS Define demografía, comprende os principais conceptos demográficos e calcúlaos a partir  dos datos de
poboación: natalidade, mortalidade, emigración e inmigración.

CS Define poboación dun territorio, identifica os principais factores que inciden nela e defíneos correctamente.

CS Describe  os  principais  trazos (poboación activa,  non activa,  densidade etc.)  da  poboación española e
europea facendo unha comparación entre ambas.

CS Explica  o  proceso  da  evolución  da  poboación  de  a  súa  comunidade  autónoma,  España  e  Europa  e
describe a incidencia que tiveron nela factores como a esperanza de vida ou a natalidade.

CS Explica o éxodo rural, a emigración a Europa e a chegada de inmigrantes a Españao noso país.

CS Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: superpobolación, envellecemento e
inmigración.
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CS Identifica e define materias primas e produto elaborado e asóciaos coas actividades mediante as que se
obteñen.

CS Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os sectores aos
que pertence, por exemplo buscando información en Internet.

CS Explica as actividades relevantes dos sectores primario,  secundario e terciario en na súa comunidade
autónoma, España e Europa, así como as súas localizacións nos territorios correspondentes.

CS Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis
habituais analizando exemplos concretos.

CS Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e o sector económico ao que pertencen as
actividades que desenvolven.

CS Describe diversas formas de organización empresarial, por exemplo cun organizador gráfico.

CS Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e da economía, ilustrando as definicións con
exemplos e coa axuda dun mapa mental.

CS Explica  normas  básicas  de  circulación  e  as  consecuencias  derivadas  do  descoñecemento  ou
incumprimento destas.

CS Define e relaciona o concepto de Prehistoria e o de historia, identifica a idea de idade da historia e data as
idades da historia asociadas aos feitos que marcan os seus inicios e os seus finais, nomeando algunhas
fontes da historia representativas de cada unha delas, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a gandaría como descubrimentos que cambiaron
profundamente as sociedades humanas e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe  en  orde  cronolóxica  os  principais  movementos  artísticos  e  culturais  das  distintas  etapas  da
historia da súa comunidade autónoma e de España (Prehistoria, Idade Antiga, Idade Media, Idade Moderna
e Idade Contemporánea) citando aos seus representantes máis significativos e situándoos no tempo nunha
situación dada.

CS Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida naquel tempo, en especial as referidas á
romanización, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Identifica e secuencia os trazos distintivos das culturas que conviviron nos reinos peninsulares durante a
Idade Media, describindo a evolución política e os distintos modelos sociais, e comunícao oralmente e/ou
por escrito.

CS Explica as características da Idade Moderna e algúns dos acontecementos que determinaron cambios
fundamentais no rumbo da historia neste período de tempo (monarquía dos Austrias, séculos XVI e XVII; os
Borbóns, século XVIII) e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Explica os principais acontecementos que se produciron durante os séculos  XIX e  XX que determinan a
nosa historia contemporánea e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe os trazos característicos da sociedade española actual a través dun texto dado e valora o seu
carácter democrático e plural, así como a súa pertenza á Unión Europea. 

CS Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a escala nun mapa
e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel.

CS Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, con precisión, analízaa, obtén conclusións,
reflexiona sobre o proceso seguido e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe ordenadamente as fases en que se produce o ciclo da auga.

CS Explica e argumenta o uso sustentable dos recursos naturais,  propoñendo e adoptando unha serie de
medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do noso planeta.

CS Explica,  analiza  e  argumenta  as  causas  e  consecuencias  do  cambio  climático  e  as  actuacións
responsables para frealo.

CS Identifica  e  localiza  no  tempo  e  no  espazo  algúns  dos  feitos  fundamentais  da  historia  de  España,
describindo as principais características de cada un deles, e comunícao oralmente e/ou por escrito.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA

6.º Educación Primaria

Área Estándar de aprendizaxe SI/NON

MAT Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

MAT Realiza  estimacións  e  elabora  conxecturas  sobre  os  resultados  dos  problemas  que hai  que  resolver,
contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia.

MAT Identifica e  interpreta datos e  mensaxes  de textos  numéricos sinxelos da vida  cotiá  (facturas,  folletos
publicitarios, rebaixas etc.).

MAT Identifica patróns,  regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio,  en contextos numéricos,
xeométricos e funcionais.

MAT Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis atopados, analizando a súa
idoneidade e os erros que se producen.

MAT Profunda en problemas unha vez resoltos, analizando a coherencia da solución e buscando outras formas
de resolvelos.

MAT Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñenndo as súas fases e valorando os
resultados e as conclusións obtidas.

MAT Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático.

MAT Planifica o proceso de traballo con preguntas adecuadas: que quero pescudar?, que teño?, que busco?,
como o podo facer?, non me equivoquei ao facelo?, a solución é adecuada?, como se pode comprobar?
etc.

MAT Realiza estimacións sobre os resultados esperados e contrasta a súa validez, valorando os proles e os
contras do seu uso.

MAT Elabora conxecturas e busca argumentos que as validen ou as refuten, en situacións que hai que resolver,
en contextos numéricos, xeométricos ou funcionais.

MAT Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias adecuadas para cada caso.

MAT Expón preguntas  precisas  e  formuladas  con corrección na procura de respostas  adecuadas,  tanto  no
estudo dos conceptos como na resolución de problemas.

MAT Desenvolve  e  aplica  estratexias  de  razoamento  (clasificación,  recoñecemento  das  relacións,  uso  de
contraexemplos  etc.) para crear e investigar conxecturas e construír e defender argumentos.

MAT Toma decisións nos procesos de resolución de problemas valorando as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

MAT Realiza  un  proxecto,  elabora  e  presenta  un  informe  creando  documentos  dixitais  propios  (texto,
presentación,  imaxe,  vídeo,  son,  mapa  conceptual  etc.),  buscando,  analizando  e  seleccionando  a
información  relevante,  utilizando  a  ferramenta  tecnolóxica  adecuada  e  compartíndoo  cos  seus
compañeiros.

MAT Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.

MAT Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións, decimais ata as
milésimas e enteiros), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha
das súas cifras.

MAT Utiliza os números ordinailes en contextos reais.

MAT Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas)
utilizando razoamentos apropiados e considerando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

MAT Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, interpretando o valor de posición de cada
unha das súas cifras.

MAT Ordena  números  enteiros,  decimais  e  fraccións  básicas  por  comparación,  representación  na  recta
numérica e transformación duns noutros.
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MAT Utiliza os números negativos en contextos reais.

MAT Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes.

MAT Redondea mentalmente números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima en situacións
de resolución de problemas cotiáns.

MAT Ordena fraccións aplicando a relación entre fracción e número decimal.

MAT Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

MAT Utiliza  diferentes  tipos  de  números  en  contextos  reais,  establecendo  equivalencias  entre  eles,
identificándoos como operadores na interpretación e a resolución de problemas.

MAT Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10.

MAT Realiza operacións con números naturais: suma, resta, multiplicación e división.

MAT Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da división.

MAT Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar recontos, en disposicións rectangulares nos que
intervén a lei do produto.

MAT Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10.

MAT Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas.

MAT Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha fracción por un
número.

MAT Realiza operacións con números decimais.

MAT Aplica a xerarquía das operacións e os usos da e #o #paréntese.

MAT Calcula porcentaxes dunha cantidade.

MAT Utiliza as porcentaxes para expresar partes.

MAT Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes.

MAT Calcula aumentos e diminucións porcentuais.

MAT Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa (lei do dobre, triplo, metade) para resolver
problemas da vida diaria.

MAT Resolve  problemas  da  vida  cotiá  utilizando  porcentaxes  e  a  regra  de  tres  en  situacións  de
proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos datos, a situación exposta, o
proceso seguido e as solucións obtidas.,

MAT Descompón, de forma aditiva e de forma aditiva-multiplicativa, números menores dun millón, atendendo ao
valor posicional das súas cifras.

MAT Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de calquera
número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50.

MAT Descompón números naturais atendendo ao valor posicional das súas cifras.

MAT Identifica múltiplos e divisores, utilizando as táboas de multiplicar.

MAT Calcula os primeiros múltiplos dun número dado.

MAT Calcula todos os divisores de calquera número menor que 100.

MAT Calcula o mínimo común múltiplo e o máximo común divisor.

MAT Descompón números decimais atendendo ao valor posicional das súas cifras.

MAT Calcula tantos por cento en situacións reais.
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MAT Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta.

MAT Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos traballados utilizando estratexias heurísticas, de
razoamento  (clasificación,  recoñecemento  das  relacións,  uso  de  contraexemplos  etc.),  creando
conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias destas e a
conveniencia da súa utilización.

MAT Identifica as unidades do Sistema Métrico Decimal: lonxitude, capacidade, peso/masa, superficie e volume.

MAT Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de obxectos e espazos coñecidos, elixindo a
unidade e os instrumentos máis adecuados para medir e expresar unha medida e explicando de forma oral
o proceso seguido e a estratexia utilizada.

MAT Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non- convencionais, elixindo a
unidade máis adecuada para a expresión dunha medida.

MAT Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume en forma simple dando o
resultado na unidade determinada de antemán.

MAT Expresa  en  forma  simple  a  medición  de  lonxitude,  capacidade  ou  masa  dada  en  forma  complexa  e
viceversa.

MAT Compara e ordena de medidas dunha mesma magnitude.

MAT Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición e medición.

MAT Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de capacidade e volume.

MAT Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da
mesma  magnitude,  expresando  os  resultados  nas  unidades  de  medida  máis  adecuadas,  explicando
(oralmente e por escrito) o proceso seguido.

MAT Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas relacións: segundo, minuto, hora, día, semana
e ano.

MAT Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos.

MAT Le en reloxos analóxicos e dixitais.

MAT Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas relacións.

MAT Identifica o ángulo como medida dun xiro ou abertura.

MAT Mide ángulos usando instrumentos convencionais.

MAT Resolve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

MAT Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario da
Unión Europea e utilízaas para resolver problemas tanto en situacións reais como figuradas.

MAT Calcula múltiplos e submúltiplos do euro.

MAT Resolve  problemas  de  medida,  utilizando  estratexias  heurísticas,  de  razoamento  (clasificación,
recoñecemento  das  relacións,  uso  de  contraexemplos  etc.),  creando  conxecturas,  construíndo,
argumentando  e  tomando  decisións,  valorando  as  consecuencias  destas  e  a  conveniencia  da  súa
utilización.

MAT Identifica e representa posicións relativas de rectas e circunferencias.

MAT Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice etc.

MAT Realiza escalas e gráficas sinxelas, para facer representacións elementais no espazo.

MAT Identifica en situacións moi sinxelas a simetría de tipo axial e especular.

MAT Traza unha figura plana simétrica doutro respecto dun eixe.

MAT Realiza ampliacións e reducións.

MAT Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e os seus ángulos, identificando as relacións entre os seus
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lados e entre ángulos.

MAT Calcula a área e o perímetro de rectángulo, cadrado e triangulo.

MAT Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados.

MAT Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e o círculo: centro, raio, diámetro, corda,
arco, segmento, sector circular, tanxente e secante.

MAT Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo.

MAT Utiliza a composición e descomposición para formar figuras planas e corpos xeométricos a partir doutras.

MAT Recoñece  e  identifica,  poliedros,  prismas,  pirámides  e  os  seus  elementos  básicos:  vértices,  caras  e
arestas.

MAT Recoñece e identifica corpos redondos (cono, cilindro e esfera) e os seus elementos básicos.

MAT Resolve  problemas xeométricos que impliquen dominio  dos contidos traballados,  utilizando estratexias
heurísticas,  de  razoamento  (clasificación,  recoñecemento  das  relacións,  uso  de  contraexemplos  etc.),
creando  conxecturas,  construíndo,  argumentando  e  tomando  decisións,  valorando  as  consecuencias
destas e a conveniencia da súa utilización.

MAT Recolle e rexistra datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.

MAT Recolle  e  clasifica  datos  cualitativos  e  cuantitativos,  de  situacións  da súa contorna,  utilizándoos  para
construír táboas de frecuencias absolutas e relativas.

MAT Aplica a situacións familiares, de forma intuitiva, os conceptos de media aritmética, rango, frecuencia e
moda.

MAT Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos (diagramas de barras, poligonais e sectoriais) con datos obtidos
de situacións moi próximas.

MAT Realiza  unha  análise  crítica  argumentado  sobre  as  informacións  que  se  presentan  mediante  gráficos
estatísticos.

MAT Identifica situacións de carácter aleatorio.

MAT Realiza conxecturas e estimacións sobre algúns xogos (moedas, dados, cartas, lotaría etc.).

MAT Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios de estatística e probabilidade, utilizando
estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de contraexemplos
etc.), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias
destas e a conveniencia da súa utilización.

MAT Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema de matemáticas
ou en contextos da realidade.

MAT Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos e contexto do problema).

MAT Describe posicións e movementos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, xiros etc. 

MAT Identifica e nomea polígonos atendendo ao número de lados.

MAT Comprende  e  describe  situacións  xeométricas  da  vida  cotiá,  e  interpreta  e  elabora  representacións
espaciais  (planos,  esbozos  de  itinerarios,  maquetas  etc.),  utilizando  as  nocións  xeométricas  básicas
(situación, movemento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro e superficie).

LGL Interpreta esquemas de chave, números e mapas conceptuais sinxelos.

CN Utiliza os medios propios da observación.

CN Utiliza, de maneira adecuada, o vocabulario correspondente a cada un dos bloques de contidos. 

CN Realiza un proxecto, traballando de forma individual ou en equipo e presenta un informe, utilizando soporte
papel e/ou dixital, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet etc.), con diferentes
medios e comunicando de forma oral a experiencia realizada, apoiándose en imaxes e textos escritos.

CN Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano:
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relación (órganos dos sentidos,  sistema nervioso e aparato locomotor),  nutrición (aparatos respiratorio,
dixestivo, circulatorio e excretor) e reprodución (aparato reprodutor).

CN Identifica e describe as principais características das funcións vitais do ser humano: relación, nutrición e
reprodución.

CN Identifica as principais características dos aparatos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor
e explica as principais funcións.

CN Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e
detectar os riscos para a saúde. 

CN Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicamento, produción e
conservación de alimentos, potabilización da auga  etc.). 

CN Coñece e utiliza técnicas de primeiros auxilios en situacións simuladas e reais. 

CN Identifica, explica e clasifica as diferenzas entre seres vivos e seres inertes. 

CN Identifica, describe e relaciona a estrutura dos seres vivos (células, tecidos, órganos, aparatos e sistemas)
indicando as principais características e funcións de cada un deles. 

CN Observa e identifica as características e clasifica os seres vivos: Reino animal. Reino das plantas. Reino
dos fungos. Outros reinos. 

CN Observa (directa e indirectamente), identifica características, recoñece e clasifica animais invertebrados. 

CN Observa (directa e indirectamente), identifica características, recoñece e clasifica os animais vertebrados. 

CN Observa (directa e indirectamente), identifica características e clasifica plantas. 

CN Utiliza guías na identificación de animais e plantas. 

CN Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

CN Identifica e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e
ecosistemas. 

CN Identifica e explica, oralmente e por escrito, algunhas das causas da extinción de especies. 

CN Observa, identifica e compara as características e compoñentes dun ecosistema. 

CN Recoñece e explica algúns ecosistemas (pradaría, charca, bosque, litoral e cidade) e os seres vivos que
neles habitan. 

CN Observa, identifica e relaciona diferentes hábitats dos seres vivos. 

CN Manifesta unha certa precisión e rigor na observación e na elaboración dos traballos. 

CN Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os medios
audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de maneira oral e escrita os resultados. 

CN Observa, identifica, describe e clasifica algúns materiais  polas súas propiedades (dureza,  solubilidade,
estado de agregación e condutividade térmica). 

CN Utiliza diferentes procedementos para a medida da masa e o volume dun corpo. 

CN Identifica e explica fenómenos físicos observables en termos de diferenzas de densidade. 

CN Identifica, explica e compara as principais características da flotabilidade nun medio líquido.

CN Coñece e explica as leis básicas que rexen fenómenos, como a reflexión da luz e a transmisión da corrente
eléctrica.

CN Coñece as leis básicas que rexen o cambio de estado, as reaccións químicas: a combustión, a oxidación e
a fermentación. 

CN Planifica e realiza sinxelas experiencias e #predíicir cambios no movemento, na forma ou no estado dos
corpos por efecto das forzas ou das achegas de enerxía, comunicando o proceso seguido e o resultado
obtido.
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CN Identifica, explica e relaciona algunhas das principais características das diferentes formas de enerxía:
mecánica, luminosa, sonora, eléctrica, térmica e química. 

CN Identifica e explica algunhas das principais características das enerxías renovables e non- renovables,
identificando as diferentes fontes de enerxía e materias primas e a orixe do que proveñen. 

CN Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización da enerxía: esgotamento, chuvioiva
ácidaaceda, radioactividade, expoñenndo posiblesíbeis actuacións para un desenvolvemento sustentable. 

CN Realiza  experiencias  sinxelas  para  separar  os  compoñentes  dunha  mestura  mediante:  destilación,
filtración, evaporación ou disolución, comunicando de forma oral e escrita o proceso seguido e o resultado
obtido. 

CN Identifica  e  expón  as  principais  características  das  reaccións  químicas;  combustión,  oxidación  e
fermentación. 

CN Observa de maneira sistemática,  aprecia e explica os efectos da calor  no aumento de temperatura e
dilatación dalgúns materiais.

CN Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de estado e ao súaeu reversibilidade.. 

CN Investiga a través da realización de experiencias sinxelas sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da
materia:  expoñenndo problemas,  enunciando hipóteses,  seleccionando o material  necesario,  extraendo
conclusións, comunicando resultados, manifestando competencia en cada unha das fases, así como no
coñecemento das leis básicas que rexen os fenómenos estudados. 

CN Investiga,  a  través  da realización  de experiencias  sinxelas,  para  achegarse ao coñecemento  das  leis
básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica, o cambio de
estado e as reaccións químicas: a combustión, a oxidación e a fermentación. 

CN Identifica diferentes tipos de máquinas, e clasifícaas segundo o número de pezas, a maneira de accionalas
e a acción que realizan. 

CN Observa, identifica, describe e relaciona algúns dos compoñentes das máquinas. 

CN Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e aparatos, e a súa utilidade para facilitar as
actividades humanas. 

CN Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico e constrúe un. 

CN Observa, identifica e explica algúns efectos da electricidade. 

CN Expón exemplos de materiais condutores e illantes, argumentado a súa exposición. 

CN Observa e identifica as principais características dos imáns e relaciona a electricidade e o magnetismo. 

CN Busca,  selecciona  e  organiza  información  concreta  e  relevante  sobre  feitos  ou  fenómenos  naturais,
analízaa, obtén conclusións, comunica a súa experiencia, reflexiona sobre o proceso seguido e comunícao
oralmente e por escrito.

CN Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área que manifesten a compresión
de textos orais e/ou escritos.

CN Recoñece e relaciona estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento dos
diferentes órganos e aparatos. 

CN Identifica e valora hábitos saudables para previr enfermidades e mantén unha conduta responsable. 

CS Identifica, nomea e describe nunha representación gráfica as capas da Terra.

CS Identifica en imaxes os distintos aparellos de medida que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos
e clasifícaos segundo a información que proporcionan.

CS Interpreta sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus elementos principais.

CS Describe e sinala nun mapa os tipos de climas da súa comunidade autónoma e de España, así como as
zonas ás que afecta cada un, interpretando e analizando climogramas de distintos territorios de España
relacionándoos co clima ao que pertencen.

CS Localiza e sitúa nun mapa as principais unidades do relevo da súa comunidade autónoma e de España, así
como as súas vertentes hidrográficas.
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CS Sitúa nun mapa os mares, os océanos e os grandes ríos de España., así como os ríos da súa comunidade
autónoma.

CS Localiza e sitúa nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e os seus climas.

CS Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en na súa comunidade autónoma e España e as zonas
densamente poboadas.

CS Describe a densidade de poboación  da súa comunidade autónoma e de España e compáraa mediante
gráficos (pirámides/diagramas de barras/diagramas circulares) coa media da Unión Europea.

CS Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a escala nun mapa
e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel.

CS Localiza  e  representa  diferentes  puntos  da  Terra  empregando  os  paralelos,  os  meridianos  e  as
coordenadas xeográficas.

CS Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza algúns feitos situándoos como
sucesivos a. C. ou d. C.

CS Usa diferentes técnicas, ferramentas e recursos para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado,
percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os acontecementos, coa axuda de gráficas
e/ou esquemas.

CS Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das distintas idades da historia en Galicia
na súa comunidade autónoma e en España (Prehistoria,  Idade Antiga, Idade Media, Idade Moderna e
Idade Contemporánea).

CS Identifica  e  localiza  no  tempo  e  no  espazo  algúns  dos  feitos  fundamentais  da  historia  de  España,
describindo as principais características de cada un deles, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Analiza,  relaciona  e  explica  a  forma  de  vida  e  organización  social  de  España  das  distintas  épocas
históricas estudadas, por exemplo nun mapa mental.

CS Describe ordenadamente as fases en que se produce o ciclo da auga.

CS Explica e argumenta o uso sustentable dos recursos naturais,  propoñendo e adoptando unha serie de
medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do noso planeta.

CS Explica,  analiza  e  argumenta  as  causas  e  consecuencias  do  cambio  climático  e  as  actuacións
responsables para frealo.

CS Describe como é e de que forma se orixinou universo e explica os principais compoñentes identificando
galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa.

CS Describe as características, compoñentes e movementos do sistema solar, identificando o Sol no centro do
sistema solar e localizando os planetas segundo a súa proximidade.

CS Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe de xiro e os polos xeográficos e asocia as
estacións de ano ao seu efecto combinado.

CS Asocia e explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre utilizándoos como unidades para
medir o tempo.

CS Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases lunares.

CS Compara, contrasta, examina e explica as distintas representacións da Terra: planos, mapas, planisferios e
globos terráqueos.

CS Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e confecciona e interpreta gráficos sinxelos de
temperaturas e precipitacións.

CS Diferencia, nun mapa, cuncas e vertentes hidrográficas de España e de Europa.

CS Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles.

CS Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características das principais paisaxes de España
e Europa, valorando a súa diversidade.

CS Recoñece e describe, mediante esquemas, os principais trazos do relevo, os ríos e o clima de Europa.
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CS Define demografía,  comprende os principais conceptos demográficos e calcúlaos a partir  dos datos de
poboación: natalidade, mortalidade, emigración e inmigración.

CS Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación.
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COMPETENCIA DIXITAL

6.º Educación Primaria
Área Estándar de aprendizaxe SI/NON

MAT Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver
problemas.

MAT Utiliza a calculadora para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas.

MAT Usa a calculadora aplicando as regras do seu funcionamento, para investigar e resolver problemas.

MAT Utiliza  instrumentos  de debuxo e  aplicacións  informáticas para  a construción  e  exploración  de formas
xeométricas da súa contorna.

MAT Realiza  un  proxecto,  elabora  e  presenta  un  informe  creando  documentos  dixitais  propios  (texto,
presentación,  imaxe,  vídeo,  son,  mapa  conceptual  etc.),  buscando,  analizando  e  seleccionando  a
información  relevante,  utilizando  a  ferramenta  tecnolóxica  adecuada  e  compartíndoo  cos  seus
compañeiros.

LGL Utiliza os medios informáticos para obter información.

LGL Elabora e presenta cuestionarios, esquemas, resumos, mapas conceptuais, descricións de forma clara e
visual apoiándose nas novas tecnoloxías.

LGL Utiliza Internet e as TIC: reprodutor  de vídeo, reprodutor  de DVD, ordenador,  reprodutor  de CD-audio,
cámara de fotos dixital e gravadora de audio como recursos para a realización de tarefas diversas: escribir
e modificar un texto, crear táboas e gráficas etc.

LGL Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe.

LGL Utiliza habitualmente fontes en formato papel e dixital (dicionario, Internet etc.) no proceso da escritura.

LGL Usa con eficacia as novas tecnoloxías para escribir, presentar os textos e buscar información.

LGL Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá: diarios, opinións e entradas en
blogs, cartas, correos electrónicos, noticias e xornais sen modelo de referencia.

CS Utiliza as TIC (Internet, blogs, redes sociais etc.) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos
temas tratados na aula, xulgando a relevancia destas e a credibilidade das fontes.

CS Analiza  informacións  relacionadas  coa área e  elabora,  interpreta  e  compara  imaxes,  táboas,  gráficos,
esquemas e resumos e manexa as TIC en situacións de traballo na casa e na aula.

CS Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os sectores aos
que pertence, por exemplo buscando información en Internet.

CN Usa de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións, gráficos ou
notas etc.). 

CN Fai un uso adecuado das TIC como recurso de lecer. 

CN Coñece e utiliza as medidas de protección e seguridade persoal que debe utilizar no uso das TIC ao seu
alcance. 

CN Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos nos diferentes traballos que realiza. 

CN Efectúa procuras guiadas de información na Rede. 

CN Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo en Internet. 

CN Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse
e colaborar.

CN Presenta as tarefas de maneira ordenada, clara e limpa, en soporte papel e dixital. 

CN Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os medios
audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de maneira oral e escrita os resultados. 
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COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

6.º Educación Primaria

Área Estándar de aprendizaxe SI/NON

MAT Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisa as operacións utilizadas, as unidades dos
resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución
etc.

MAT Exponse  novos  problemas,  a  partir  dun  resolto  variando  os  datos,  propoñendo  novas  preguntas,
conectándoo coa realidade, buscando outros contextos etc.

MAT Desenvolve  e  mostra  actitudes  adecuadas  para  o  traballo  en  matemáticas:  esforzo,  perseveranza,
flexibilidade, aceptación da crítica razoada, estratexias persoais de autocorrección e espírito de superación.

MAT Exponse  a  resolución  de  retos  e  problemas  —coa  precisión,  esmero  e  interese  adecuados  ao  nivel
educativo e á dificultade da situación— superando bloqueos e inseguridades ante situacións descoñecidas.

MAT Reflexiona  sobre  os  problemas  resoltos  e  os  procesos  desenvolvidos,  valorando  as  ideas  claves,
aprendendo para situacións futuras similares etc.

MAT Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias.

MAT Utiliza e automatiza algoritmos estándar de suma,  resta,  multiplicación e división en distintos tipos de
números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás.

MAT Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo mental.

MAT Elabora e usa estratexias de cálculo mental.

MAT Reflexiona sobre o proceso aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións utilizadas, as
unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas
de resolvelos.

MAT Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas: revisando as operacións utilizadas, as
unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas
de resolvelo.

MAT Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de cálculos sobre planos e
espazos reais e para interpretar situacións da vida diaria.

MAT Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisando as operacións utilizadas, as unidades
dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de
resolvelo.

MAT Reflexiona  sobre  o  proceso  de  resolución  de  problemas  de  estatística  e  probabilidade:  revisando  as
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto
e propoñendo outras formas de resolvelo.

MAT Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

MAT Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático.

MAT Planifica o proceso de traballo con preguntas adecuadas: que quero pescudar?, que teño?, que busco?,
como o podo facer?, non me equivoquei ao facelo?, a solución é adecuada?, como se pode comprobar?
etc.

MAT Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias adecuadas para cada caso.

MAT Desenvolve  e  aplica  estratexias  de  razoamento  (clasificación,  recoñecemento  das  relacións,  uso  de
contraexemplos etc.) para crear e investigar conxecturas e construír e defender argumentos.

MAT Utiliza  instrumentos  de debuxo e  aplicacións  informáticas para  a construción  e  exploración  de formas
xeométricas da súa contorna.

MAT Utiliza a composición e descomposición para formar figuras planas e corpos xeométricos a partir doutras.
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MAT Realiza análise crítica argumentado sobre as informacións que se presentan mediante gráficos estatísticos.

LGL Utiliza de forma habitual distintos recursos (dicionario, textos, Internet etc.) para o seu enriquecemento.

LGL Utiliza  a  información  recollida  para  levar  a  cabo  diversas  actividades  en  situacións  de  aprendizaxe
individual ou colectiva.

LGL Activa coñecementos previos e utilízaos para comprender un texto.

LGL Realiza inferencias e formula hipóteses.

LGL É capaz de consultar diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e
información para levar a cabo traballos individuais ou en grupo.

LGL Infere, interpreta e formula hipótese sobre o contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos co non-
lingüísticos nos textos xornalísticos e publicitarios.

LGL Establece relacións  entre  as  ilustracións  e  os  contidos  do texto,  expón hipótese,  realiza  predicións  e
identifica na lectura o tipo de texto e a intención.

LGL Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e autonomía, aplicando as normas
de funcionamento dunha biblioteca.

LGL Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos xéneros literarios como
fonte de entretemento manifestando a súa opinión sobre os textos lidos.

LGL Utiliza habitualmente fontes en formato papel e dixital (dicionario, Internet etc.) no proceso da escritura.

LGL Elabora traballos e informes de forma ordenada e clara, seguindo un guión establecido que supoña a
procura, selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou histórico.

LGL Resume entrevistas, noticias, debates infantís, faladoiros, mesas redondas etc., procedentes da radio e a
televisión, a prensa escrita ou Internet. Extrae información xeral e específica destas propostas, exponse
obxectivos  de  escoita,  responde  a  eles  e  incorpora  a  información  conseguida  ao  seu  proceso  de
aprendizaxe (empregando o aprendido noutras situacións, enriquecendo as súas producións etc.).

LGL Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, guións e
mapas conceptuais.

LGL Elabora e presenta cuestionarios, esquemas, resumos, mapas conceptuais e descricións de forma clara e
visual apoiándose nas novas tecnoloxías.

CN Desenvolve estratexias adecuadas para acceder á información dos textos de carácter científico.

CN Realiza experiencias sinxelas e pequenas investigacións: expoñendo problemas, enunciando hipóteses,
seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións, e comunicando os resultados. 

CN Coñece e aplica estratexias para estudar e traballar de maneira eficaz.

CN Reflexiona  sobre  o  traballo  realizado,  obtén  conclusións  sobre  como  traballa  e  aprende  e  elabora
estratexias para seguir aprendendo. 

CN Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas.

CN Manifesta e desenvolve iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das
decisións tomadas.

CN Planifica, de forma autónoma e creativa, actividades de lecer e tempo libre, individuais e en grupo, que
repercutan positivamente no seu modo de vida. 

CN Utiliza guías na identificación de animais e plantas. 

CS Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, con precisión, analízaa, obtén conclusións,
reflexiona sobre o proceso seguido e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Analiza  informacións  relacionadas  coa área e  elabora,  interpreta  e  compara  imaxes,  táboas,  gráficos,
esquemas e resumos e manexa as TIC en situacións de traballo na casa e na aula.

CS Planifica, realiza traballos e presentacións a nivel individual e en grupo que supoñen a procura, selección,
análise, contraste, interpretación e organización de textos de carácter  xeográfico, social e histórico, en
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situacións de aula.

CS Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación.

CS Describe  os  factores  que  condicionan  a  distribución  da  poboación  española  e  europea,  por  exemplo
mediante un organizador gráfico de causa efecto.

CS Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que
pertencen.

CS Investiga sobre distintas estratexias de compra, comparando prezos e recompilando información.

CS Utiliza con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos
temas tratados e reflexiona posteriormente sobre o proceso de aprendizaxe cunhas pautas dadas.

CS Analiza,  relaciona  e  explica  a  forma  de  vida  e  organización  social  de  España  das  distintas  épocas
históricas estudadas, por exemplo nun mapa mental.
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SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR

6.º Educación Primaria

Área Estándar de aprendizaxe SI/NON

MAT Realiza  un  proxecto,  elabora  e  presenta  un  informe  creando  documentos  dixitais  propios  (texto,
presentación,  imaxe,  vídeo,  son,  mapa  conceptual  etc.),  buscando,  analizando  e  seleccionando  a
información  relevante,  utilizando  a  ferramenta  tecnolóxica  adecuada  e  compartíndoo  cos  seus
compañeiros.

MAT Expóñense  novos  problemas  a  partir  dun  resolto,  variando  os  datos,  propoñendo  novas  preguntas,
conectándoo coa realidade, buscando outros contextos etc.

MAT Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado,  expoñendo as súas fases,  valorando os
resultados e as conclusións obtidas.

MAT Toma decisións nos procesos de resolución de problemas valorando as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

LGL Transforma en noticias feitos cotiáns, próximos á súa realidade, axustándose á estrutura e linguaxe propios
do xénero e imitando modelos.

LGL Prepara reportaxes sobre temas de intereses próximos, seguindo modelos.

LGL Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do xénero do tipo de texto:
diarios,  opinións  e  entradas  en blogs,  cartas,  correos  electrónicos,  noticias  e  xornais,  encamiñados  a
desenvolver a súa capacidade creativa na escritura.

LGL Presenta  traballos  e  informes  de  forma  ordenada  e  clara,  utilizando  soporte  papel  e  dixital,  sobre
problemas ou situacións sinxelas,  recollendo información de diferentes fontes (directas,  libros,  Internet
etc.), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LGL Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. Determina con
antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor-lector,  a presentación etc. Adapta a
expresión á intención, tendo en conta o interlocutor e o asunto de que se trata. Presenta con limpeza,
claridade, precisión e orde os escritos. Reescribe o texto.

CN Manifesta  autonomía  na  planificación  e  execución  de  accións  e  tarefas  e  ten  iniciativa  na  toma  de
decisións.

CN Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición para resolver un problema a
partir de pezas moduladas (escaleira, ponte, tobogán etc.) 

CN Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico e constrúe un. 
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS

6.º Educación Primaria
Área Estándar de aprendizaxe

LGL Escoita  atentamente  as  intervencións  dos  compañeiros  e  segue  as  estratexias  e  normas  para  o
intercambio comunicativo mostrando respecto e consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

LGL Aplica  as  normas  socio-comunicativas:  espera  de  quendas,  escoita  activa,  participación  respectuosa,
adecuación á intervención do interlocutor e certas normas de cortesía.

LGL Pon interese e esfórzase por escribir correctamente, de forma persoal, creativa e con sensibilidade.

LGL Recoñece e identifica algunhas das características relevantes (históricas, socio-culturais,  xeográficas e
lingüísticas) das linguas oficiais en España e as variedades da lingua galega.

LGL Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.

CN Utiliza estratexias para realizar  traballos  de forma individual  e en equipo e mostra habilidades para a
resolución pacífica de conflitos. 

CN Coñece, comprende e respecta as normas de uso e de seguridade dos instrumentos e dos materiais de
traballo.

CN Recoñece e relaciona estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento dos
diferentes órganos e aparatos. 

CN Identifica e valora hábitos saudables para previr enfermidades e mantén unha conduta responsable. 

CN Identifica e adopta hábitos de hixiene, coidado e descanso no seu día a día. 

CN Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcol e drogas, sobre todo en idades temperás. 

CN Identifica, comprende e describe emocións e sentimentos propios, dos seus compañeiros e dos adultos,
manifestando condutas empáticas. 

CN Planifica, de forma autónoma e creativa, actividades de lecer e tempo libre, individuais e en grupo, que
repercutan positivamente no seu modo de vida. 

CN Mostra condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

CN Respecta  e  comprende  as  normas  de  uso,  de  seguridade  e  de  mantemento  dos  instrumentos  de
observación e dos materiais de traballo.

CN Coñece, comprende e respecta as normas de uso, seguridade e de conservación dos instrumentos e dos
materiais de traballo na aula e no centro.

CN Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade. 

CN Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.

CN Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, o medicamento, a cultura e o
lecer, a arte, a música, o cinema e o deporte e as TIC. 

CN Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e
detectar os riscos para a saúde. 

CN Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicamento, produción e
conservación de alimentos, potabilización da auga etc.). 

CN Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización da enerxía: esgotamento, chuvia
ácida, radioactividade, expoñendo posibles actuacións para un desenvolvemento sustentable. 

CS Utiliza estratexias para realizar  traballos  de forma individual  e en equipo e mostra habilidades para a
resolución pacífica de conflitos na aula.

CS Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable,  construtivo e solidario e
respecta os principios básicos do funcionamento democrático (respectar quenda e opinión, escoitar o outro
e argumentar, toma de decisións conxunta etc.).
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CS Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos (aula,
colexio,  familia  etc.)  sobre  a  base  dos  valores  democráticos  e  os  dereitos  humanos  universalmente
compartidos.

CS Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida social da aula e do colexio e crea e utiliza estratexias
para resolver conflitos.

CS Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas sociedades e
contornas (escola, familia, barrio etc.).

CS Valora e apoia a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos exercitando prácticas
democráticas en situacións de toma de decisións.

CS Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo  en equipo,  valora as ideas alleas e reacciona con
intuición, apertura e flexibilidade ante elas en situacións de aula.

CS Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades.

CS Explica e argumenta o uso sustentable dos recursos naturais,  propoñendo e adoptando unha serie de
medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do noso planeta.

CS Explica,  analiza  e  argumenta  as  causas  e  consecuencias  do  cambio  climático  e  as  actuacións
responsables para frealo.

CS Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos na Constitución de
1978 e explica a importancia que ten a Constitución española para o funcionamento do Estado español.

CS Identifica  e  comprende  a  división  de  poderes  do  Estado  e  cales  son  as  atribucións  recollidas  na
Constitución española para cada un deles.

CS Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e económicos (p. ex., nun mapa
conceptual) e localiza nun mapa os países membros e as súas capitais.

CS Respecta os restos históricos, valóraos como un patrimonio que debemos legar e recoñece o valor que o
patrimonio arqueolóxico monumental achéganos para o coñecemento do pasado.

CS Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un edificio antigo nas
saídas realizadas.

CS Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os sectores aos
que pertence, por exemplo buscando información en Internet.

CS Explica os principais acontecementos que se produciron durante os séculos  XIX e  XX que determinan a
nosa historia contemporánea e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe os trazos característicos da sociedade española actual a través dun texto dado e valora o seu
carácter democrático e plural, así como a súa pertenza á Unión Europea. 

CS Planifica, realiza traballos e presentacións a nivel individual e en grupo que supoñen a procura, selección,
análise, contraste, interpretación e organización de textos de carácter  xeográfico, social e histórico, en
situacións de aula.

CS Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e localiza en mapas
políticos os distintas CC. AA. e as cidades autónomas que forman España, así como as súas provincias. 

CS Valora, partindo da realidade do Estado español, a diversidade cultural, social, política e lingüística nun
mesmo territorio, e especialmente en Galicia, como fonte de enriquecemento cultural.

CS Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus
símbolos, e explica en que consiste o mercado único e a zona euro.

CS Define poboación dun territorio, identifica os principais factores que inciden nela e defíneos correctamente.

CS Describe os principais  trazos  (poboación activa,  non activa,  densidade etc.)  da poboación española  e
europea facendo unha comparación entre ambas.

CS Explica o proceso da evolución da poboación de España e Europa e describe a incidencia que tiveron nela
factores como a esperanza de vida ou a natalidade.

CS Describe  os  factores  que  condicionan  a  distribución  da  poboación  española  e  europea,  por  exemplo
mediante un organizador gráfico de causa efecto.
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CS Explica o éxodo rural, a emigración a Europa e a chegada de inmigrantes a España.

CS Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación:  superpoboación, envellecemento e
inmigración.

CS Identifica e define materias primas e produto elaborado e asóciaos coas actividades mediante as que se
obteñen.

CS Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que
pertencen.

CS Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e Europa, así
como as súas localizacións nos territorios correspondentes.

CS Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis
habituais analizando exemplos concretos.

CS Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e o sector económico ao que pertencen as
actividades que desenvolven.

CS Describe diversas formas de organización empresarial, por exemplo cun organizador gráfico.

CS Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e da economía, ilustrando as definicións con
exemplos e coa axuda dun mapa mental.

CS Explica  normas  básicas  de  circulación  e  as  consecuencias  derivadas  do  descoñecemento  ou
incumprimento destas.

CS Define e relaciona o concepto de Prehistoria e o de historia, identifica a idea de idade da historia e data as
idades da historia asociadas aos feitos que marcan os seus inicios e os seus finais, nomeando algunhas
fontes da historia representativas de cada unha delas, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a gandaría como descubrimentos que cambiaron
profundamente as sociedades humanas, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe  en orde cronolóxica  os  principais  movementos  artísticos  e  culturais  das  distintas  etapas  da
historia  de  Galicia  e  de  España  (Prehistoria,  Idade  Antiga,  Idade  Media,  Idade  Moderna  e  Idade
Contemporánea)  citando  aos  seus  representantes  máis  significativos,  e  situándoos  no  tempo  nunha
situación dada.
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COMPETENCIA CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL

6º Educación Primaria
Área Estándar de aprendizaxe SI/NON

MAT Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.

LGL Coñece e valora a variedade lingüística da lingua galega.

LGL Realiza lecturas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e
literatura actual.

CS Valora, partindo da realidade do Estado español, a diversidade cultural, social, política e lingüística nun
mesmo territorio, e especialmente en Galicia, como fonte de enriquecemento cultural.

CS Identifica,  valora  e  respecta  o  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  e  artístico  de Galicia  e  asume as
responsabilidades que supón a súa conservación e mellora apadriñando un elemento deste patrimonio.

CS Aprecia a herdanza cultural a escala local, autonómica, nacional e europea como riqueza compartida que
hai que coñecer, preservar e coidar.

CS Explica os principais acontecementos que se produciron durante os séculos  XIX e  XX que determinan a
nosa historia contemporánea e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe os trazos característicos da sociedade española actual a través dun texto dado e valora o seu
carácter democrático e plural, así como a súa pertenza á Unión Europea. 
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6. ENSINANZAS TRANSVERSAIS

Educación do consumidor

• Fomentar actitudes críticas ante o consumo excesivo e analizar o papel da publicidade na

incitación ao consumo.

• Interpretar e comprender mensaxes propagandísticas e publicitarias.

• Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera sistema verbal e non-verbal.

Educación moral

• Desenvolver a autonomía persoal e tamén as posibilidades de tomar iniciativas e establecer

relacións afectivas nas actividades habituais e nas relacións de grupo.

• Comprender  e  valorar  as  características  e  as  calidades  das  persoas  que  o  rodean,

establecendo relacións equilibradas e construtivas.

Educación cívica

• Manifestar interese por escoitar, comprender, informarse e poder participar posteriormente en

conversas, debates e mesas redondas, respectando a quenda de palabra e valorando as

ideas e as intervencións dos outros.

• Implicarse activamente nos diálogos e adoptar unha actitude dialogante nas situacións cotiás

que o requiren.

Educación para a paz

• Respectar a diversidade lingüística dos inmigrantes e rexeitar calquera tipo de discriminación.

• Coñecer e valorar as variedades dialectais da lingua galega.

• Valoración das tradicións e os costumes doutros países como riqueza.

• Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio de establecer e mellorar a relación cos

demais.

Educación para a igualdade entre os sexos

• Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipos sexistas e rexeitar calquera tipo de

discriminación por razón de sexo. 

• Recoñecer situacións habituais nas que se produza calquera tipo de discriminación por razón

de sexo.

• Reflexionar e opinar sobre a igualdade de oportunidades.

Educación para a saúde. 

• Actuar  con  autonomía  nas  actividades  cotiás  e  nas  relacións  de  grupo,  asumindo  as

responsabilidades que lle correspondan.

• Coñecer  e  practicar  hábitos  elementais  de  hixiene,  alimentación  e  coidado  persoal  que

melloran a calidade de vida.
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• Coñecer e apreciar os aspectos biolóxicos, emocionais e sociais da sexualidade, e concibir a

sexualidade como mostra de plena comunicación entre as persoas e de afecto cara aos

demais.

Educación ambiental

• Coñecer o medio como un sistema vivo onde o ser humano é un elemento máis, capaz de

actuar sobre el, cuestionalo e modificalo, achegando ideas e posibles solucións para a súa

mellora e mantemento.

• Servirse  das  competencias  orais  e  escritas  adquiridas  para  valorar  criticamente  a  propia

contorna e interesarse por respectala e mellorala.

• Coñecer os problemas principais que se producen no ambiente e reflexionar sobre as súas

posibles solucións coa axuda da linguaxe.

• Respectar os seres vivos.

• Achegar ideas e posibles solucións que comporten un compromiso persoal para a mellora e o

mantemento do medio.

Educación para o lecer

• Valorar a lectura de fragmentos de obras literarias acordes á súa idade como fonte de pracer

e de gozo estético.

7. AVALIACIÓN INICIAL

Para o desenvolvemento da avaliación inicial a profesora ou profesor titor coordinará as 

accións pertinentes con todo o profesorado implicado na docencia dun grupo, desenvolvendo as 

seguintes accións:

• Recollida de información do profesorado dos niveis anteriores.

• Recollida de información do departamento de orientación e dos especialistas de AL e PT, se é 

o caso.

• Recollida de información do expediente persoal de cada nena/o.

• Rexistro de observación directa para as primeiras semanas do curso.

• Probas diagnósticas para comprobar a situación inicial, tanto do grupo como individuais de 

cada alumna/o.

• Reunión con todas as familias do alumnado do grupo.

• Entrevistas individuais coas nais e pais das nenas e nenos.
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8. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Procedementos
Escritos Orais Observación directa e sistemática Outros

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S

• Traballos diversos realizados polo 
alumnado na actividade diaria da clase.
• Caderno de clase da/o alumno/a.
• Porfolio.
• Actividades de avaliación (Entorno 
Virtual de Aprendizaxe), documentos 
fotocopiables, probas escritas 
individuais...).
• Traballos en equipo.
• Resolución de exercicios e problemas.
• Actividades interactivas externas ao 
EVA...

• Preguntas individuais e en 
grupo.
• Participación do alumno/a.
• Intervencións na clase.
• Postas en común.
• Entrevistas.
• Probas orais individuais.
• Exposicións orais 
individuais e do equipo.
• Debates...

• Escalas.
• Listas de control.
• Rexistros anecdóticos persoais.
• Rexistros de incidencias.
• Ficha de rexistro individual.
• ...

•Rúbricas de avaliación:
- Das aprendizaxes e dos proxectos.
- Da aportación persoal.
- Do traballo en equipo..
•Autoavaliación...

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Probas escritas, orais e traballos 80% Cualificación de 1 a 10

Tarefas de aula, compromiso, esforzo 15% Cualificación de 1 a 3

Actitude e cumprimento das normas 5% Cualificación de 1 a 3

Nota: estes criterios están recollidos e aplicados nas ferramentas de avaliación do Edixgal,  que rexistra e aplica os mesmos
segundo as valoracións que en cada apartado o titor ou especialista recolle en cada situación de aula. No programa as medias se
recollen con decimais, no Xade se redondeará a nota á unidade anterior.
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9. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS

Explicitamos unha situación estándar de traballo na aula,  sendo posible desenvolver actividades

puntuais noutras circunstancias, como as actividades complementarias, por exemplo, tal e como se

recolle no P.X.A do centro para cada curso.

Espazos estándar Secuencia

• Aula: 
Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, proxectos, con
encerado dixital, canón...).
A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos diferentes
espazos e os materiais estarán ao alcance dos nenos para  que
traballen de maneira autónoma.
Distribución posible en grupos, asembleas, recunchos de xogo e
traballo individual.

• Espazos comúns:
Patios, corredores, ximnasio, comedor, biblioteca do centro, sala de
informática...

• Espazos exteriores (casa, biblioteca, visitas...):
Proxectos cooperativos, exercicios de aplicación, consolidación e
estudo autónomo.

• ...

•  Motivación  inicial  e  activación  de
coñecementos previos.

•  Desenvolvemento dos contidos e as
actividades.

• Actividades de reforzo ou ampliación.

• Avaliación.
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10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Relación dos variados materiais e recursos didácticos para abordar a área de Lingua de Sexto

curso.

• Documentación das unidades proposta no E.V.A. (espazo virtual de aprendizaxe) dentro do

proxecto  Edxgal.  No  centro,  actualmente,  temos  acordada  a  utilización  dos  recursos  de

NETEX  e  AULA PLANETA,  se  ben  son  utilizados  precisamente  como  un  recurso  máis,

apoiado ou substituído en numerosas ocasións por materiais elaborados ou escollidos polo

profesorado titor ou especialista.

• Recursos de autor propios ou compartidos (da rede Abalar ou calquera outra plataforma ou

web educativa).

• Múltiples  recursos  educativos  da rede (Internet),  documentais  ou  interactivos,  escritos  ou

audiovisuais.

• Biblioteca do centro.

• Biblioteca da aula.

• Ordenador persoal.

• Encerado dixital interactivo.

• Porfolio creado coa Suite de Google educación.

• Redes sociais educativas (Edmodo, por exemplo)

11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Relación das diferentes propostas para traballar a atención á diversidade de niveis, estilos e

ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos. 

Esta proposta é o punto de partida común a todo o profesorado como estratexia que será

completada ou reformada polas distintas propostas que, logo do análise da situación concreta e

individual  de  cada  alumna  ou  alumno  se  decida  en  colaboración  co  profesorado  especialista:

orientadora, profesorado de A.L., profesorado de P.T., Comisión Pedagóxica e o resto do equipo

docente que intervén no grupo correspondente.

PLAN  ESPECÍFICO DE REFORZO E RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO REPETIDOR OU QUE PASA

DE CURSO CON ALGUNHA MATERIA SUSPENSA (ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se
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regula  a  avaliación  e  a  promoción do alumnado que cursa  educación  primaria  na  Comunidade

Autónoma de Galicia.)

De cara ao presente curso 2020-21, e para dar resposta á Orde anteriormente citada, propoñemos as

seguintes actuacións e medidas de reforzo:

• Apoio PT

• Reforzo educativo do profesor da área e titor.

• Adaptación de materiais comúns

• Avaliación adaptada (modificando as técnicas, os procedementos, os instrumentos)

• Valoración do DO, pendente da evolución en función dos criterios do titor.

ADAPTACIÓN  TÉCNICA DO  CURRÍCULO (BÁSICA):  Os  contidos  nucleares  das  unidades  de

traballo  preséntanse  de  maneira  guiada,  con  máis  apoio  gráfico,  seguindo  unha  secuencia  de

aprendizaxe que facilite a adquisición de competencias por parte do alumnado implicado.

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA:  sempre  que  sexa  preciso  se  as  dificultades  de

desenvolvemento así o demanden e sempre atendendo á lexislación vixente e baixo a supervisión

do Departamento de Orientación.

AMPLIACIÓN: apoiarse nos recursos do EVA e da rede para ofrecer actividades e espazos que

permitan ó alumnado que o precise poder ampliar os contidos cando, polas súas capacidades, teña

superado os mínimos e amose condicións para participar deste tipo de propostas.

COMPETENCIAS  e  INTELIXENCIAS  MÚLTIPLES:  Teranse  en  conta  a  diversidade  de  estilos

cognitivos  e  de  intelixencias  en  aprendizaxes  coa  lectura,  co  movemento,  coa  representación

plástica, coa dramatización. 

PLANS  INDIVIDUAIS dirixidos  a  alumnos  que  o  requiren  (estranxeiros,  incorporación  tardía,

necesidades educativas especiais e altas capacidades intelectuais).

ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitar que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun

contido, actividades que se axustan ao seu nivel de competencia curricular,  aos seus intereses,

habilidades e motivacións. 
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(Por exemplo, o grupo clase pode estar a traballar o xénero masculino e feminino, mentres que

varios alumnos poden estar  a  reforzar  os  artigos o/a,  e  simultaneamente outros poden estar  a

traballar  ao  seu  nivel  máis  básico  de  comprensión  un  texto.  Deste  xeito,  nunha  mesma clase

posibilítase traballar en diferentes niveis, segundo as habilidades de cada alumno/a).

ENSINO TITORIZADO.  A profesora ou profesor titor proporcionará os espazos e os tempos para

unha atención  individual  e  de  grupo próximas e  creando a  confianza do seu alumnado para  a

comunicación bidireccional cara a detección de dificultades e a resolución das mesmas. Ademais a

permanente comunicación coas familias será crucial nesta tarefa titorial. O resto do equipo docente

apoiará esta labor que será coordinada pola titora ou titor.

A INVESTIGACIÓN.  Como referencia metodolóxica que facilite a motivación o interese e as gañas

de aprender, segundo as aptitudes de cada alumna/o.

REFORZO E APOIO. Aproveitamento de todos os recursos técnicos e persoais para o reforzo e/ou

apoio  a  todo  o  alumnado  que  o  precise  para  garantir  o  máximo  de  rendemento  persoal.

Planificaranse  actividades  dende  o  propio  equipo  docente  e  o  departamento  de  orientación  e

participaremos en todas as iniciativas que outras institucións nos ofrezan.

12. AS TIC NA AULA

Levamos  varios  anos  participando  do  proxecto  Abalar  e  máis  do  proxecto  Edixgal  que

ademais desenvólvese nos niveis de 5º e 6º de primaria. Polo tanto é evidente que un dos recursos

básicos de traballo son as propias tecnoloxías de información e comunicación. 

Como queda recollido en distintos apartados, utilizaremos:

• Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA)

• Recursos elaborados polo profesorado.

• Recursos da rede compartidos por outros profesionais.

• Porfolio baseado na Suite de Google Educación. 

Ademais  desenvolveremos  actividades  educativas  para  provocar  as  “boas  prácticas”  cos

entornos dixitais e de rede.
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13. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

Aínda que as diferentes áreas de traballo poden contribuír de xeito diferente, segundo os

perfís competenciais propostos, cremos que a filosofía de traballo ten que estar enmarcada nas

seguintes premisas:

Atención á persoa

• Procurarase o benestar emocional do alumnado

• A educación en valores como marco de convivencia.

• Atención e respecto ás diferencias individuais.

• Propoñer apoio e reforzo nos procesos que impliquen maior dificultade.

• Desenvolver todas as accións precisas para que se coñeza o Plan de Convivencia.

Atención á contorna

Entendendo como tal todos os espazos nos que desenvolvemos a vida cotiá, tanto na escola

como  fora  dela.  Así,  proporcionaranse  todos  os  medios  precisos  para  a  concienciación  cara  ó

respecto polo entorno natural  propio do centro (patios e zonas de xogo)  e do coñecemento da

riqueza natural do concello.

Ademais  procurarase  que  a  través  das  Normas  de  Organización  e  Funcionamento  o

alumnado e o profesorado teñan unha referencia clara para propiciar un clima de traballo agradable

que contribúa ó benestar emocional antes mencionado.

Coidado das relacións coa comunidade educativa.

Para reforzar estes principios, o profesorado procurará manter unha relación permanente, a

través das titorías e dos órganos colexiados correspondentes, coas familias. A titora ou titor será o

responsable desta coordinación, se ben todo o profesorado é responsable de facilitala.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

No P.X.A.  anual  recollemos  a  planificación  que  o  centro  propón  para  a  participación  en

actividades que reforcen o desenvolvemento do currículo fora das actividades propias da aula, sexan
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organizadas polo centro, a ANPA, o concello ou calquera outro organismo que deseñe actividades

educativas e que sexan avaliadas polo profesorado como pertinentes para a idade que nos compete.

Ademais hai unha serie de actividades que ó levar moitos anos desenvolvéndose e cun éxito

notable entre o alumnado e as familias que ademais contribúen á relación con estas, destacamos

como fundamentais. Estas actividades desenvólvense de xeito interdisciplinar, polo que todas as

áreas e todo o profesorado están implicados nas mesmas:

• Festa de fin do ano natural (no remate do primeiro trimestre)

• Entroido.

• Semana das Letras Galegas (que ademais do traballo de investigación sobre a autora ou 

autor homenaxeado desenvolvemos outras actividades relacionadas coa cultura galega, como

os xogos tradicionais, por exemplo)

• Convivencias escolares cos outros centros de primaria do concello (alumnado de sexto curso)

para facilitar o coñecemento entre os nenos e nenas que van convivir no instituto.

• Acampada de sexto. Para reforzar o obxectivo iniciado nas convivencias.

Este curso debido á pandemia, como o anterior, as actividades se realizarán en función

das medidas sanitarias ou de outra índole que lles poida ir afectando. 

15. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR

Todas as áreas do currículo contribúen, como norma, ó desenvolvemento do hábito lector do 

alumnado. Para iso deseñamos tempos como “A hora de ler” que, como marca a propia lei, ocupa un

espazo importante do horario lectivo (media hora diaria). Neste tempo desenvólvense distintos tipos 

de actividades que van dende a lectura individual (e de material escollido polo alumno ou alumna) 

ata actividades de lectura compartida, dramatizacións, análise da prensa (fundamentalmente 

dixital)...

Ademais todos os grupos colaboran de diferentes xeitos coa biblioteca do centro:

• Como lectores habituais nos tempos de lecer.

• Como investigadores nas actividades organizadas da aula (todos os grupos teñen horario 

asignado pola Comisión de Biblioteca).
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• A través da “mochila viaxeira” que visita todas as casas das nenas e nenos durante polo 

menos unha semana do curso para compartir en familia lecturas e audiovisuais. Cada 

lectora/or fai unha achega ó caderno da mesma onde plasma as súas sensacións e 

experiencias.

• Coas celebracións vinculadas a autores e conmemoracións para promover a lectura (Día do 

Libro, Día de Rosalía, Día da poesía e a xa mencionada Semana das Letras Galegas)
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16. PROCEDEMENTOS PARA VALORAR O AXUSTE ENTRE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E OS RESULTADOS

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS ACADÉMICOS PROPOSTAS DE MELLORA

Preparación  da
clase  e  os
materiais
didácticos 

Hai coherencia entre o que se programou e o 
desenvolvemento das clases.

Existe unha distribución temporal equilibrada.

O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo. 

Utilización
dunha
metodoloxía
adecuada 

Tivéronse en conta as aprendizaxes 
significativas.
Considérase a interdisciplinariedade (en 
actividades, tratamento dos contidos etc.). 

A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do 
alumno/a.

Regulación  da
práctica
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.

Validez dos recursos utilizados na clase para 
as aprendizaxes. 

Os criterios de promoción están acordados 
entre o profesorado.

Avaliación  das
aprendizaxes  e
información
que  se  lles  dá
aos  alumnos  e
ás familias

Os criterios para unha avaliación positiva 
atópanse vinculados aos obxectivos e 
contidos.

Os instrumentos de avaliación permiten 
rexistrar numerosas variables das 
aprendizaxes.

Os criterios de cualificación están axustados á
tipoloxía de actividades planificadas.
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Os criterios de avaliación e os criterios de 
cualificación danse a coñecer:
• Aos alumnos.
• Ás familias.

Utilización  de
medidas para a
atención  á
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para 
coñecer as dificultades de aprendizaxe. 

Ofrecéronse resposta ás diferentes 
capacidades e ritmos de aprendizaxe.

As medidas e os recursos ofrecidos foron 
suficientes.

Aplicáronse medidas extraordinarias 
recomendadas polo equipo docente 
atendendo os informes psicopedagóxicos. 

Outras medidas
incorporadas
na P.D. durante
o curso.

Aportou solucións individuais

Aportou solucións de grupo.

Resultou suficiente.
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